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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ]أقسام الكالم[

يعنـي نن اكالـالع دنـد  )الكالم هـو اللظـا املركـمل املظيـد بالو ـ (

 اكنحويني هو اكلفظ إىل آخره.

هو اكصوت املشتمل دىل بعض احلروف اهلجائية: كزيد، فإنه  فاللظا: 

، فـإن   يشـتمل دـىل بعـض «اكزاي، واكيـا،، واكـدا »صوت اشتمل دىل  

 .احلروف كصوت اكطبل، فال يسمى كفظا  

واكالتابة،  كاإلشارة،  كفظا :  يالن  و   مفيدا   كان  ما  باكلفظ  فخرج 

ى كالما  دند اكنحاة.  واكعقد، واكنصب، فال تسمَّ

 ما تركب من كلمتني فأكثر: كقاع زيٌد، وزيٌد قائٌم.واملركمل:  

 واملثا  األو : فعل وفادل، وكلُّ فادل مرفوع.

فـوع باببتـدا،، وكـلُّ خـرب واملثا  اكثاين: مبتدنٌ وخرٌب، وكلُّ مبتدن مر

 مرفوٌع باملبتدن.

 وخرج باملركب املفرد: كزيد، فال يقا  كه كالع نيضا  دند اكنحاة.



ـــــــ 8  ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  رشح اآلجرومية  ــــــ

 

ما نفاد فائدة  حيُسُن اكسالوت دليها من املتاللّم واكسامع: كقاع    واملظيُد:

م زيٌد، وزيٌد قائٌم، فإنَّ كال  منهام نفاَد فائدة  حيُسُن اكسالوُت دليها من املـتالل  

واكسامع، وهي اإلخبار بقياع زيد، فإنَّ اكسامَع إذا َسِمَع ذكك ب ينتظر شـياا  

ُف دليه متاع اكالالع، وحيسن نيضا  سالوت املتالل م.    آخر يتوقَّ

وخرج باملفيد املركب: غري املفيد نحو غالع زيد من غـري إسـناد  ، 

جواب اكرشـ  فـال إكيه، وإن قاع زيد، فإن متاع اكفائدة فيه يتوقَّف دىل ذكر 

ى كلٌّ من املثاكني كالما  دند اكنحاة.  يسمَّ

ه بعُضهم: باكقصد، فخَرَج غري املقصود: كالالع    بالو  ؛وقوكه:   َ فَّسَّ

ه: باكو ـع  هم فَّسـَّ ى كالما  دند اكنحـاة، وبعضـُ اكنائم واكساهي، فال يسمَّ

ى كالما  دند اك  نحاة.اكعريب، فخرج كالع اكعجم: كاكرتك واكرببر فال يسمَّ

 مثا  ما اجتمع باكقيود األربعة: قاع زيٌد، وزيٌد قائٌم.

 فاملثا  األو : فعل وفادل.

واكثاين: مبتدنٌ وخرب، وكلٌّ من املثاكني: كفظ مركب مفيد باكو ع فهو 

 كالع.

يعنـي نن نجـزا، اكالـالع اكتـي اسم وفعـ  وحـر (   :)وأقسامه ثالثة

 يتأّكف منها ثالثة نقساع:

كلمٌة دكَّت دىل معنى يف نفسها و  تقـرتن بـزمن   ، وهواألول: االسم

 و عا : كزيد، وننا، وهذا.
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، وهو كلمٌة دكَّت دىل معنى يف نفسـها، واقرتنـت بـزمن الثاين: الظع 

 و عا .

فإن دكَّت تلك اكاللمة دىل زمن ماض، فهي اكفعل املايض، نحو: قاع 

 زيد.

عـل املضـارع، وإن دكَّت دىل زمن حيتمل احلا  وابستقبا ، فهـي اكف

 نحو: يقوع.

 وإن دكَّت دىل طلب  ، يف املستقبل، فهي فعل األمر نحو: قم.  

، وهو كلمٌة دكَّت دىل معنى يف غريها نحو: إىل، وهل، الثالث: احلر 

 و .

يعني به نن احلرف ب يالون كـه دخـل يف تـأكيف   )جاء ملعنى(وقوكه:  

 « »معناها ابسـتفهاع، و «له»اكالالع إب إذا كان كه معنى: كهل، و ، فإن 

معناها اكنفي، فإن   يالن كه معنى ب يدخل يف تركيب اكالالع كحروف املباين  

 ، فإن كال  منها حرف مبنى ب حرف معنى.«زايـ  زيدـ  ويائه وداكه»نحو:  

)فاالسم يعر  باخلظض والرفـ  والتنـوين، ودلـول األلـل والـالم 

 سم يتميَز دن اكفعل واحلرف:ننَّ اب (1)يعنيوحرو  اخلظض(  

 

( فائدة: من نحسن دالمات ابسم صحة اإلسناد إكيه، فالل كلمة صح اإلسناد إكيها، فهي 1)

ابسم، نحو: رجل، ومجل، وجبل، تقو : جا، رجل، ومشى مجل، وارتفع جبل، فالل واحد 

ة يتعـرف اـا اسـمية اكضـامئر من رجل ومجل وجبل اسم كصحة اإلسناد إكيه، وهذه اكعالم
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باخلفض، نحو: مررُت بزيٍد، وغالُع زيٍد، فزيٌد املجرور باكبا،، وغالع   .1

 اسم كوجود اخلفض.

واكتنوين، نحو: زيٌد، ورجٌل، فزيٌد ورجٌل كلٌّ مـنهام اسـٌم كوجـود  .2

 اكتنوين فيه، واكتنوين نون ساكنة تلحق اآلخر كفظا ، ب خطا .

اكرجـُل، واكالـالُع، فالـلٌّ مـنهام اسـٌم  ودخو  األكف واكالع، نحو: .3

 اكتعريف دليهام.  «ن »كدخو :  

وحرف اخلفض، نحو: مررت بزيٍد ورجٍل، فاللٌّ منهام اسٌم كـدخو  

 حرف اخلفض، وهي اكبا، دليهام.

 ثم َذَكَر مجلة  من حروف اخلفض، فقا :

نحو: رست من اكبرصة إىل اكالوفة، فاللٌّ من اكبرصة  )وهي: من، وإىل(  

 دىل اكثاين.  «إىل»؛ دىل األو ، و«من»الوفة اسم كدخو :  واك

 

نحو: اكتا، من رضبت، ونا من رضبنا، فعالمة اسـميتها صـحة اإلسـناد إكيهـا، وهالـذا بقيـة 

اكضامئر جعلوها نائبة دن األسام، اكظاهرة كالختصار، فإن نراد املتاللم نن يسـند اكبـب إىل 

رص ذكـك بقوكـه: نفسه، فحقه نن يقو : رضب فالن املتاللم، ويذكر اسمه اكعلم: كزيد، فاخت

ل  رضبت؛ ألن مبنى كالع اكعرب دىل ابختصـار، فاكتـا، كصـحة اإلسـناد إكيهـا، فهـي فاـد

رضب، وهالذا بقية اكضامئر: كببُت ورضبنا ورضبِت ورضبتام ورضبـتُم ورضبـتّن. اهــ. 

 املؤكف. 
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 «دن»نحو: رميت اكسهم دن اكقوس، فاكقوُس اسم كدخو    )وعن(

 دليه.

 دليه.  «دىل»نحو: ركبُت دىل اكفرس، فاكفرُس اسم كدخو     )وعىل(

 دليه.  «يف»نحو: املا، يف اكالوز، فاكالوز اسٌم كدخو     )ويف(

 دليه.   «رب»كريم كقيته، فرجٌل اسٌم كدخو   نحو: رب رجل    )ورب(

 دليه.  «اكبا،»نحو: مررت بزيد، فزيٌد اسٌم كدخو   )والباء( 

 دليه.  «اكالاف»نحو: زيٌد كاكبدر، فاكبدر اسٌم كدخو     )والكا (

 دليه.  «اكالع»نحو: املا  كزيد، فزيٌد اسم كدخو     )والالم(

القسم( واس)وحرو   اخلفض  حروف  مجلة  من  وهي  يف ،  تعملت 

نحو: واهلل، وباهلل، وتاهلل، فلفُظ اجلالكة )وهي: الواو، والباء، والتاء( اكقسم،  

 اسٌم كدخو  حروف اكقسم دليه.

يعنـي نن )والظع  يعر  بقد والسني وسو  وتاء التأنيـث السـاكنة( 

 اكفعل يتميَّز دن ابسم واحلرف بدخو :  

يـد، ودـىل املضـارع، دليه، وتدخل دىل املايض، نحو: قد قاع ز  «قد»

 دليه.  « قد»نحو: قد يقوع زيد، فاللٌّ من: قاع ويقوع؛ فعٌل كدخو   

خيتصان باملضارع، نحو: سيقوع زيـد، وسـوف   «سوف»و  «اكسني »و

 دليه.  « سوف»و  «اكسني »يقوع زيد، فيقوع فعٌل مضارٌع كدخو   
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فعـٌل  ختتص باملايض، نحو: قامت هند، فقـاع  «تا، اكتأنيث اكساكنة»و

مضارٌع كدخو  اكسني وسوف دليه، وتا، اكتأنيث اكساكنة ختـتّص باملـايض 

 نحو: قامت هند، فقاع فعٌل ماض كلحوق اكتا، كه.

يعنـي نن )واحلر  ما ال يصلح معه دليـ  االسـم وال دليـ  الظعـ ( 

احلرف يتميَّز دن ابسم واكفعل بأن ب يقبل شياا  من دالمات ابسـم، وب 

ات اكفعل: كهـل، ويف، و ، فإاـا ب تقبـل شـياا  مـن ذكـك، شياا  من دالم

فعالمته ددع قبو  اكعالمات اكتي كالسم واكفعل قا  اكعالمـة احلريـري يف 

 :«ملحة اإلدراب»

 واحلرف ما كيسـت كـه دالمـة

 

 

ــة   فقــع دــىل قــوع تالــن دالم

ني ما كيست كه دالمة موجودة، بل دالمته ددمية نظري ذكك: اجليم،  

ا،، واحلا،، فاجليم دالمتها نقطة من نسفلها، واخلا، دالمتها نقطة مـن واخل

ندالها، واحلا، دالمتها ددع وجود نقط من نسفلها وندالها، واهلل سبحانه 

 وتعاىل ندلم.
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 باب اإلعراب

)اإلعراب: هو تغيري أوالر الكلم اللتال  العوام  الداللـة علياـا 

تاليـري نحـوا  نواخـر اكاللـم بسـبب  يعني نن اإلدراب هولظظاً أو تقديراً( 

دخو  اكعوامل املختلفة، وذكك نحو زيد، فإنه قبل دخو  اكعوامل موقوٌف  

 كيع معربا ، وب مبنيا ، وب مرفودا ، وب غريه، فإذا دخل دليه اكعامل:

فإن كان يطلب اكرفَع ُرفَِع نحو: جا، زيـٌد، فإنـه فعـٌل يطلـب فـادال ، 

  مرفودا  بجا، دىل ننه فادُله.واكفادُل مرفوٌع، فيالون زيدٌ 

وإن كان اكعامل يطلب اكنصَب ُنِصَب ما بعده نحو: رنيت زيدا ، فـإن 

 رنيت فعٌل، واكتا، فادُله، وزيدا  مفعوكه، واملفعوُ  منصوٌب. 

وإن كان يطلب اجلرَّ ُجرَّ ما بعده نحو: اكبا، يف نحو: مررت بزيٍد، فزيٌد  

 جمروٌر باكبا،.

فع إىل نصب نو جّر هو اإلدـراب، وسـببه دخـو  فتاليري اآلخر من ر

 اكعوامل.
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يعني به نن اآلخر يتالري كفظا  كام رنيته يف األمثلة لظظاً أو تقديراً؛  وقوكه:  

املذكورة، نو تقديرا  كام يف ابسم اكذي آخره نكف نحو: اكفتى، نو يا، نحو: 

ر حتريالها فيقدر فيها اإلدراب  كلتعذر نحو: اكقايض، فإن األكف اكلينة يتعذَّ

جا، اكفتى، فاكفتى فادٌل مرفوٌع بضمة مقـدرة دـىل األكـف منـع مـن 

 ظهورها اكتعذر.

ورنيت اكفتى، فاكفتى مفعو  به منصوب بفتحة مقدرة دىل األكف منع  

 من ظهورها اكتعذر.

ومررت باكفتى، فاكفتى جمروٌر باكبا، بالَّسة مقدرة دىل األكف منع من  

 ظهورها اكتعذر.

كقايض، فاكقايض فادٌل مرفوٌع بضّمٍة مقدرةٍ دىل اكيا، منع  ونحو: جا، ا

 من ظهورها اكثقل.

ومررت باكقايض، فاكقايض جمروٌر باكبا، بالَّسةٍ مقدرةٍ دىل اكيا، منـع 

 من ظهورها اكثقل.

 ونما يف حاكة اكنصب فتظهر اكفتحة دىل اكيا، كلخفة، نحو:

 ة. رنيت اكقايَض، فاكقايض مفعو  به منصوب بفتحة ظاهر

ر إظهـاُره  فاكفرق بني ما آخره نكف نو يـا،: نن مـا آخـره نكـف يتعـذَّ

ر، وكالنـه يسـتثقل رفعـا   وإدراُبه، رفعا  ونصبا  وجرا ، وما آخره يا، ب يتعـذَّ

 وجرا .
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يعنـي نن نقسـاَع )وأقسامه أربعة: رف ، ونصـمل، ولظـض، وجـزم( 

 اإلدراب نربعٌة:

 رفع، نحو: يبُب زيٌد. .1

 دمرا .  ونصب، نحو: كن نرضب .2

 وخفض، نحو: مررت بزيد.  .3

 وجزع، نحو:   نرضب زيدا . .4

 فزيٌد يف األو  مرفوع بيبب دىل ننه فادله.

ونرضب يف اكثاين فعٌل مضارٌع منصوب بلن، ودمرا  منصوٌب بأرضب  

 دىل ننه مفعوكه.

 وزيد يف اكثاكث جمروٌر باكبا،.

 ونرضب يف اكرابع فعٌل مضارٌع جمزوع بلم.

نفي ونصب واستقبا ؛ ألاا تنفي اكفعـل وتنصـبه وكن تسّمى حرف 

 ويصري مستقبال .

و  تسّمى حرف نفي وجزع وقلب؛ ألاا تنفي اكفعل، وجتزمه، وتقلب  

 معناه فيصري ما يا .

يعنـي نن )فلألسامء من ذلك الرف  والنصمل واخلظض وال جزم فياـا( 

 األسام، يدخلها:
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 نحو: جا، زيد.الرف    .1

 .نحو: رنيت زيدا  والنصمل   .2

 نحو مررت بزيد.واخلظض   .3

 وب يدخلها اجلزع.

يعني )ولألفعال من ذلك: الرف ، والنصمل، واجلزم، وال لظض فياا( 

 نن األفعا  يدخلها:

 ، نحو: يبب.الرف  .1

 ، نحو: كن نرضب.والنصمل .2

 ، نحو:   نرضب.واجلزم .3

 وب يدخلها اخلفض.

خلفض،  فاكرفع واكنصب يشرتك فيهام ابسم واكفعل، وخيتص ابسم با

 واكفعل باجلزع، واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.
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 باب معرفة عالمات اإلعراب

يعنـي نن )للرف  أرب  عالمات: الضمة، والـواو، واأللـل، والنـون( 

 اكاللمَة ُيْعَرُف رفُعها بواحد من نربع دالمات:

 ، نحو: جا، زيٌد، فزيٌد فادٌل مرفوٌع باكضمة.الضّمةإما  .1

وجـاَ، اكزيـدون، فـأبوك فادـٌل مرفـوٌع  ، نحو: جاَ، نبـوك،الواو  نو .2

 باكواو، واكزيدون فادٌل مرفوٌع باكواو.

 ، نحو: جا، اكزيدان، فاكزيدان فادٌل مرفوٌع باألكف.األلل  نو .3

 ، نحو: يببان، فيببان فعٌل مضارٌع مرفوٌع بثبوت اكنون.النون  نو .4

د، )فأما الضّمة، فتكون عالمة للرف  يف أربعة موا  : يف االسم املظـر

ومج  التكسري، ومج  املؤنث السامل، والظع  املضارع الذي مل يتصـ  بـرلر  

يعني نن اكضمَة تالون دالمة كلرفع يف هذه املوا ع: ني ُيْعَرُف رفُعها  يشء( 

 بوجود اكضمة فيها كفظا  نو تقديرا :

، نحو جا، زيٌد واكفتى، فزيـٌد فادـٌل مرفـوٌع باكضـمة فاالسُم املظرد .1

 فادٌل مرفوٌع باكضمة املقدرة كلتعذر.  اكظاهرة، واكفتى
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، وهو ما تالرّي دـن بنـا، مفـرده، نحـو جـا، اكرجـا  ومجُ  التكسري .2

واألسارى، فاكرجاُ  فادٌل مرفوٌع باكضمة اكظاهرة، واألسارى فادٌل مرفوٌع  

 باكضمة املقدرة كلتعذر.

؛ وهو ما مُجَِع بأكف وتا، مزيدتني، نحو: جـا،ت ومج  املؤنث السامل .3

 ات، فاهلنداُت فادٌل مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.اهلند

املضارع .4 بالر، والظع   ويرمي  وخيشى دمرو،  زيٌد،  نحو: يبُب   ،

باكضمة  مرفوٌع  وخيشى  اكظاهرة،  باكضمة  مرفوٌع  مضارٌع  فعٌل  فيبُب 

 املقدرة كلتعذر، ويرمي باكضمة املقدرة كلثقل.

 داّم إذا اتصل  ؛ احرتازٌ الظع  املضارع الذي مل يتص  برلر  يشء وقوكه:  

 به:

 نكف ابثنني، نحو: يببان وتببان. .1

 نو واو اجلامدة، نحو: يببون، وتببون.  .2

نو يا، املؤنثة املخاطبة، نحو: تببني، فإنه ُيْرفَُع بثبـوت اكنـون كـام  .3

 سيأيت.

 واحرتز نيضا  داّم إذا اتصلت به:

]يوسـف: {اُلونا  َكُيْسَجنَنَّ َوكِيَ }نون اكتوكيد اخلفيفة نو اكثقيلة، نحو:  .4

 [، فإنه يبنى دىل اكفتح.32
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ْعنَ }نو اتصلت به نون اكنسوة، نحـو:   .5 َداُت ُيْر ـِ ]اكبقـرة: {َواْكَواكـِ

 [، فإنه يبنى دىل اكسالون.233

الواو، فتكون عالمة للرف  يف مو عني: يف مج  املذكر السامل،  )وأما 

ي نن مجع  يعن  ويف األسامء اخلمسة: وهي أبوك ألوك ومحوك وفوك وذو مال(

، فتالون مرفودة   «اكواو»املذكر اكسا  واألسام، اخلمسة ُيْعَرُف رفُعها بوجود  

 باكواو نيابة  دن اكضمة.

بواو ونون يف  اكدا ُّ دىل اجلمعيّة  اكلفُظ  اكسا :  املذكر  بجمع  واملراد 

ونون يف حاكتي اكنصب واجلر، نحو: اكزيدون،  ويا،  اكرفع،  آخره يف حاكة 

اكزيد باكواو ورنيت  مرفوٌع  فادٌل  اكزيدون؛  جا،  قوكك:  يف  فاكزيدون  ين، 

 واكنون دوض دن اكتنوين يف ابسم املفرد.

واألسام، اخلمسة، نحو: جا، نبوك ونخوك ومحوك وفوك وذو ما ، 

منها فادٌل مرفوٌع باكواو نيابة  دن اكضمة، وكلٌّ من مجع املذكر  واحد  فاللُّ 

 تطلُب من املطوبت.اكسا  واألسام، اخلمسة كه رشوٌ   

للرف  يف تثنية األسامء لاصة( األلل، فتكون عالمة  املراد من   )وأما 

تثنية األسام، املثنى، واملراد منه ما دّ  دىل اثنني بأكف ونون يف آخره يف حاكة 

ورنيت  اكزيدان،  جا،  نحو:  واجلر،  اكنصب  حاكتي  يف  نون  ويا،  اكرفع، 

يف قوكك: جا، اكزيدان؛ فادٌل مرفوٌع،  اكزيدين، ومررت باكزيدين، فاكزيدان  

 ودالمُة رفعه األكف نيابة دن اكضمة.
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يف  اكتي  اكياَ،  نن  واجلر  اكنصب  واجلمع يف حاكتي  املثنى  بني  واكفرق 

املثنى مفتوٌح ما قبلَها مالسوٌر ما بعَدها، ويف اجلمع مالسوٌر ما قبلَها مفتوٌح 

ا ابسم  يف  اكتنوين  دن  دوٌض  واكنوُن  بعَدها،  اكتثنيِة ما  من  كلٍّ  يف  ملفرد 

 واجلمع.  

)وأما النون، فتكون عالمًة للرف  يف الظع  املضارع إذا اتص  به  مري  

 نحو: يفعالن وتفعالن. تثنية(

 نحو: يفعلون وتفعلون.)أو  مري مج (  

 نحو: تفعلني.)أو  مري املؤنثة املخاطبة(  

آخرهـا  هذه األوزان تسمى األفعا  اخلمسة، وتالـون اكنـون اكتـي يف

 دالمة دىل رفعها، فهي مرفوٌع بثبوت اكنون نيابة دن اكضمة، فتقو :  

 اكزيدان يببان، فيببان مرفوٌع بثبوت اكنون نيابة  دن اكضمة. .1

 وكذا ننتام تببان. .2

 واكزيدون يببون. .3

 وننتم تببون. .4

 وننت تببني. .5
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 فاللُّ هذه األمثلة مرفودٌة، ودالمُة رفعها ثبـوُت اكنـون، واألكـف يف

األو  واكثاين فادل، واكـواو يف اكثاكـث واكرابـع فادـل، واكيـا، يف اخلـامع 

 فادل.

واكيا،،  واكالَّسة،  واألكف،  اكفتحة،  دالمات:  مخع  )وكلنصب 

 وحذف اكنون(.

 دالمات اكنصب مخع:  

 واحدٌة منها نصلية، وهي: اكفتحة، نحو: رنيت زيدا . .1

 ونربعٌة نائبة دنها، وهي:  

 ك.األكف، نحو: رنيت نبا .2

 واكالَّسة، نحو: رنيت اهلندات. .3

 واكيا،، نحو: رنيُت اكزيدين واكزيدين. .4

 وحذف اكنون، نحو: كن يببوا. .5

)فأما الظتحة فتكون عالمًة للنصمل يف ثالثة موا  : يف االسم املظرد، 

  ومج  التكسري، والظع  املضارع إذا دل  عليه ناصمل ومل يتص  برلر  يشء( 

 إذا ُنِصبَْت تالون منصوبة  باكفتحة.يعني نن هذه املوا ع اكثالثة 

 فابسم املفرد، نحو: رنيت زيدا ، فزيدا  مفعوٌ  منصوٌب باكفتحة. 

 ومجع اكتالسري، نحو: رنيت اكرجا .
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واكفعل املضارع، إذا دخل دليه ناصب، نحو: كـن نرضب، فـأرضب 

 فعٌل مضارٌع منصوب بلن.

، نحـو: رأيـ  )وأما األلُل فتكون عالمًة للنصمل يف األسامء اخلمسـة

يعنـي نّن األسـامَ، اخلمسـَة تالـون يف حاكـة   أباك، وألاك، وما أشبه ذلـك(

اكنصب منصوبة  باألكف نيابة  دن اكفتحة، نحو: رنيت نباك ونخاك وما نشبه  

 ذكك يف محاك وفاك وذا ما ، فاللُّها منصوبٌة باألكف نيابة  دن اكفتحة.  

نحـو:  ؤنـث السـامل(،)وأما الكرسُة فتكون عالمة للنصـمل يف مجـ  امل

اَمَواِت }  [، وإدراُبه:  44]اكعنالبوت:  {َخلََق اهلُل اكسَّ

 َخلَق: فعل ماض.

 وكفظ اجلالكة: فادٌل مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

واكساموات: مفعوٌ  به منصوٌب باكالَّسة نيابة  دن اكفتحة؛ ألنه مجـع 

 مؤنث سا .

نحـو: رنيـت  )وأما الياء فتكـون عالمـة للنصـمل يف التثنيـة واجلمـ (

 اكزيدين واكزيدين.

فاألو : منصوب باكيا، املفتوح ما قبلها املالسور ما بعـدها نيابـة  دـن 

 اكفتحة.

واكثاين: منصوب باكيا، املالسور ما قبلها املفتوح ما بعـدها نيابـة دـن 

 اكفتحة نيضا .
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 واكنوُن دوض دن اكتنوين فيهام.

خلمسـة التـي )وأما حذ  النون فيكون عالمـة للنصـمل يف األفعـال ا

، يعني نن حذَف اكنون يالون دالمة  كلنصب نيابـة  دـن رفعاا بثبات النون(

 اكفتحة يف األفعا  اخلمسة، نحو:  

 كن يفعال. .1

 وكن تفعال. .2

 وكن يفعلوا. .3

 وكن تفعلوا. .4

 وكن تفعيل. .5

فاللُّ واحٍد من هذه األمثلِة منصوٌب ودالمُة نصبه حذُف اكنون نيابـة  

 دن اكفتحة.

 يف األو  واكثاين. واألكُف فادٌل 

 واكواُو فادٌل يف اكثاكث واكرابع.

 واكياُ، فادٌل يف اخلامع.

دالمــات  )وللخظـض ثـالع عالمـات: الكرسـة، واليـاء، والظتحـة(

 اخلفض ثالث:

 واحدٌة منها نصلية: وهي اكالَّسة، نحو: مررت بزيد.
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 واثنان نائبان دنها، وهي:  

 يَن.  اكيا،، نحو: مررت بأخيك واكزيَديِن، واكزيدِ  .1

 واكفتحة، نحو: مررت بإبراهيم.   .2

)فأما الكرسة فتكون عالمة للخظض يف ثالثة موا   يف: االسم املظرد 

 املنرص ، ومج  التكسري املنرص ، ومج  املؤنث السامل(.

 فابسم املفرد، نحو: مررت بزيد واكفتى.

 ومجع اكتالسري، نحو: مررت باكرجا  واألسارى واهلنود.

  ، نحو: مررُت باهلندات.ومجع املؤنث اكسا

 واملنرصف: معناه اكذي يقبل اكرصف.

 واكرصف: هو اكتنوين.

وكألسام، اكتي تقبل اكتنوين نو ب تقبله دالمات تعرف اا تطلب مـن 

 املطوبت.

)وأما الياء فتكون عالمًة للخظض يف ثالثة موا   يف: األسامء اخلمسة،  

كثالثة تالون اكيا، فيها دالمـة دـىل يعني نن هذه املوا ع ا  والتثنية، واجلم (

 اخلفض نيابة  دن اكالَّسة.

فاألسامُ، اخلمسة، نحو: مررت بأبيك ونخيـك ومحيـك وفيـك وذي 

 ما ، فاللُّها جمرورٌة باكيا،، ودالمُة اجلّر فيها اكيا، نيابة  دن اكالَّسة.
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واكتثنية بمعنى املثنى، نحو: مررت باكزيَديِن، فاكزيَديِن جمـرور باكيـا، 

مُة اجلّر فيه اكيا، املفتوح ما قبلها املالسور ما بعدها نيابة  دـن اكالَّسـة، ودال

 واكنون دوض دن اكتنوين يف ابسم املفرد.

واجلمع، نحو: مررت باكزيِديَن، فاكزيِديَن جمرور باكيا، ودالمة جـّره 

اكيا، املالسور ما قبلها املفتوح ما بعدها، واكنون دوض دن اكتنوين يف ابسم 

 .املفرد

، يعني  )وأما الظتحُة فتكون عالمًة للخظض يف االسم الذي ال ينرص (

نن ابسَم اكذي ب ينرصف إنام ُيْعَرُف خفُضه إذا َدَخَل دليه دامـُل اخلفـض 

باكفتحة فيالون جمرورا  باكفتحـة نيابـة  دـن اكالَّسـة، نحـو: مـررت بأمحـَد 

ه اك فتحة نيابة  دـن اكالَّسـة؛ وإبراهيَم، فاللٌّ منهام جمروٌر باكيا،، ودالمُة جر 

 ألنه اسٌم ب ينرصف: ني ب ينون؛ ألن اكرصَف هو اكتنوين.

وكالسم اكذي ب ينرصف نقساٌع كثريٌة، وكه حدوٌد ودالماٌت ُيْعَرُف اا  

َره إمجـاب ،  تُطْلَُب من املطوبت، فإن املبتدَئ يالفيه يف نو  األمـر نن يتصـوَّ

 واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.

، فاكسـالون دالمـٌة نصـليٌة، عالمتان: السكون، واحلـذ ()وللجزم  

ْب زيٌد، فيبب فعـٌل مضـارٌع جمـزوٌع بلـم، ودالمـُة جزمـه  نحو:   َيْبِ

 اكسالون.
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واحلذف ينوب دن اكسالون، نحو:   يببا، و  خيَش زيـٌد، فيبـبا 

فعٌل مضارٌع جمزوٌع بلم، ودالمُة جزمه حذف اكنون، وخيَش فعـٌل مضـارٌع 

 بلم، ودالمُة جزمه حذف األكف.جمزوع  

)فأما السكون، فيكـون عالمـة للجـزم يف الظعـ  املضـارع الصـحيح 

املراد باكصحيح اآلخر نن ب يالون يف آخـره نكـف، نو واو، نو يـا،،   اآللر(

نحو: خيشى ويددو ويرمي، مثا  اكصحيح اآلخر: يبب، فإذا َدَخَل دليه 

 ْب زيُد.  جازٌع يالون جمزوما  باكسالون، نحو:   يب

 )وأما احلذ  فيكون عالمًة للجزم يف الظع  املضارع املعتـ  اآللـر(،

 نحو:

  خيَش زيٌد، فيخش فعٌل مضارٌع جمزوٌع بلم، ودالمُة جزمه حـذُف  •

 األكف نيابة  دن اكسالون، واكفتحة قبلَها دكيل دليها، وزيٌد فادٌل.

ه حـذف و  يدُع زيد، فيدع فعٌل مضارٌع جمزوع بلم، ودالمـة جزمـ •

 اكواو نيابة  دن اكسالون، واكضمُة قبلها دكيل دليها، وزيٌد فادٌل مرفوع.

و  يرِع زيد، فريع فعٌل مضارٌع جمزوٌع بلم، ودالمة جزمه حذف اكيا،   •

 نيابة  دن اكسالون، واكالَّسُة قبلها دكيل دليها، وزيٌد فادل.

نـي نّن هي األفعا  اخلمسـة، يع)ويف األفعال التي رفُعاا بثبات النون( 

 دالمَة اجلزع فيها تالون حذف اكنون، نحو:  
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  يببا، و  تببا، فهام جمزومان بلم، ودالمُة جزمها حذُف اكنون،   •

 واألكُف فادل.

و  يببوا و  تببوا كذكك جمزومـان، ودالمـُة جـزمهام حـذف  •

 اكنون، واكواو فادل.

ادٌل. واهلل و  تبيب جمزوٌع بلم، ودالمُة جزمه حذُف اكنون، واكيا، ف •

 سبحانه وتعاىل ندلم.

 

 فص 

ه يف اكبـاب  هذا اكفصل يذكر فيه مجيُع ما تقـدع يف اكبـاب اكسـابق كالنـّ

مني يذكرون   اكسابق ذكَره مفصال ، واكقصد ذكره هنا جُمْمال ، وهذه دادُة املتقد 

ال ، ثم يذكرونه جُمَْمال  مترينا  كلمبتدئ، فيالون كاجلمع دند  اكالالع نوب  ُمَفصَّ

 احلساب.

 )املعربات قسامن:  

يعنـي بـذكك اكضـمة، واكفتحـة، واكالَّسـة،  قسم يعرب باحلركات(

 ويلحق اا اكسالون.

يعني اا اكواو، واألكـف، واكيـا،، واكنـون،   )وقسم يعر  باحلرو (

 ويلحق اا احلذف.

 )فاكذي يعرب باحلركات نربعُة ننواع:
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 كزيد.  االسم املظرد(: .1

 كاكرجا .)ومج  التكسري(:   .2

 : كاهلندات.)ومج  املؤنث السامل( .3

 نحو: يبب.  ،)والظع  املضارع الذي مل يتص  برلر  يشء( .4

ُـزُم  )وكلُّاا ترفُ  بالضمة، وتنصمُل بالظتحـة، وفظـُض بالكرسـة، و

 ، وسيأيت.بالسكون(

يستثني من ذكـك مجـع املؤنـث يف حاكـة اكنصـب، وابسـم اكـذي ب 

 ملعتل اآلخر يف حاكة اجلزع.ينرصف يف حاكة اجلر، واكفعل املضارع ا

 فمثا  اكرفع ملا ذكره: يبُب زيٌد واكرجاُ  واملسلامُت. 

 فيبُب فعٌل مضارٌع مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 وزيٌد واكرجاُ  واملسلامُت كلُّها فادٌل مرفوٌع باكضمة.

 ومثا  اكنصب: كن نرضب زيدا  واكرجا .

 فأرضب فعٌل مضارٌع منصوب بلن.  

  وجوبا  تقديُره ننا.واكفادُل مسترتٌ 

 وزيدا  واكرجاَ  كلٌّ منهام مفعو  منصوب باكفتحة.

ومثا  اخلفض: مررُت بزيٍد واكرجاِ  واملسلامِت، فالـلٌّ منهـا جمـرور 

ه باكالَّسة.  باكبا، وجرُّ
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مُل بالكرسـة( ، )وَلَرَج عن ذلك ثالثة أشياء: مج  املؤنَّث السـامل ُينصصـَ

اَموَ }نحو:    [.44]اكعنالبوت:  {اِت َخلََق اهللَُّ اكسَّ

 كفُظ اجلالكة فادٌل مرفوٌع باكضمة.

 واكساموات مفعوٌ  منصوٌب باكالَّسة. 

 ، نحو: مررت بأمحد.)واالسُم الذي ال ينرص  ُُيصَظُض بالظتحة(

 نحو:    )والظع  املضارع املعت  اآللر ُُيصَزُم بحذ  آلر (،

   خيَش. .1

 و  يدُع. .2

 و  يرِع. .3

 فاألو : جمزوع بحذف األكف.

 واكثاين: بحذف اكواو.

 واكثاكث: بحذف اكيا،.

َرُب باحلرو ( ندني اكواو، واألكف، واكيـا،، ويلحـُق اـا   )والذي ُيعص

 )أربعة أنواع:اكنون 

 يعني املثنى.التثنية(  .1

 )ومج  املذكر السامل. .2
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 واألسامء اخلمسة. .3

باملثنـاة فـوق )وتظعـالن( باملثناة حتت   واألفعال اخلمسة، وهي يظعالن( .4

باملثنـاة فـوق ب  )وتظعلني(باملثناة فوق   )وتظعلون(باملثناة حتت    علون()ويظ

 غري.

 )فأما التثنية:

َفُ  باأللل( .1  ، نحو: جا، اكزيدان.فُُتص

َظُض بالياء(،  .2  نحو: رنيُت اكزيَديِن، ومررت باكزيَدين.)وتُنصَصمُل وُفص

 )ونما مجع املذكر اكسا :

َفُ  بالواو(،   .1  نحو: جا، اكزيدون.فرُيص

 ، نحو: رنيت اكزيِديَن، ومررت باكزيِدِِين.)وُينصَصمُل وُُيصَظُض بالياء( .2

 )وأما األسامء اخلمسة:

َفُ  بالواو(، .1  نحو: جا، نبوك.  فَُتص

 ، نحو: رنيت نباك.)وتُنصَصمُل باأللل( .2

َظُض بالياء( .3  ، نحو: مررُت بأبيك.)وُفص

 )وأما األفعال اخلمسة:

َفُ  بالنون(، بان، ويبـبون، وتبـبون، نحو: يبـبان، وتبـ  فُُتص

 وتببني.
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َزُم بحذفاا(، ص ُُ نحو: كن يبـبا، و  يبـبا، و  تبـبا،  )وتُنصَصمُل و

وكن تببا، وكـن تبـبوا، و  يبـبوا، و  تبـبوا، وكـن تبـبوا، و  

 تبيب، وكن تبيب. واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.

 

 

 باب األفعال

 )األفعاُل ثالثٌة:  

َل تـاَ، : وهو ما د َّ  ماض( دىل َحِدٍث مىض وانقىض، ودالمُته نن َيْقبـَ

َب تقو  فيه: رضبت.  اكتأنيث اكساكنة، نحو: رَضَ

وهو ما د َّ دىل حدٍث َيْقبَُل احلا  وابستقبا ، ودالمُته   )ومضارٌع(:

نن يقبَل اكسنَي، وسوَف، و ، نحو: يبب، تقو  فيه: سيبُب، وسوف 

 يبُب، و  يبْب.

ا َد َّ دىل حدٍث يف املستقبل، ودالمُته نن يقبَل ياَ، املؤنثة  هو م  )وأمٌر(:

 املخاطبة، ويد ُّ دىل اكطلب، نحو: ارضب تقو  فيه: ارضيب.

) ُب، واَضبص ِ َب، وَيْضص  : )نحو: ََضَ

 األو : مثا  كلاميض.

 واكثاين: كلمضارع.
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 واكثاكث: كألمر.

كفظـا ، نحـو: يعني ننه مبني دـىل اكفـتح   )فاملايض مظتوح اآللر أبداً(

ُر فيه اكفتح نيضـا  إذا اتصـل بـه  ر، نحو: رمى، وُيقدَّ َب نو تقديرا  كلتعذُّ رَضَ

را    مري رفع متحرك، نحو: رضبُت ورضبنا، ويالون ظهـور اكفـتح متعـذ 

ُر فيه اكفتح نيضا    كراهَة تواع نربع متحركات فيام هو كاكاللمة اكواحدة، وُيَقدَّ

رضبوا؛ ألن اكواَو ُيناسبها  ـمُّ مـا قبلهـا،  إذا اتصل به واو اكضمري، نحو:

ر َمنََع مـن  فبورة املناسبة متنع من ظهور اكفتح، فيقا : مبنّي دىل فتح ُمَقدَّ

 ظهوِره اشتالاُ  املََحل  بحركِة املناسبة.

 يعني ننه مبنيٌّ دىل اكسالون اكشبيه باجلزع.)واألمُر جمزوٌم أبداً(،  

، نو اكواو، نو اكيا،، يالون َمبْنيا  دىل حذِف  فإن كان ُمْعتال  آخُره باألكف ▪

 حرِف اكعلَّة، وهي: األكف، نو اكواو، نو اكيا،، نحو: اخَش، وادُع، وارِع.

وإن كان ُمْسندا  إىل نكف ابثنني، نو واو اجلامدة، نو يا، املؤنثة املخاطبة،   ▪

ُيبْنَى دىل حذف اكنون، نحو: ارضبا، وارضبـوا، وارضيب. واألكـف فادـل. 

 وكذا اكواو واكيا،.

َن يـا  ▪ وإن كان مسندا  إىل نون اكنسوة ُيبْنَى دىل اكسـالون، نحـو: ارضبـْ

 نسوة.

َن بـاكنون  ▪ وإن اتصلت به نون اكتوكيد ُيبْنَى دـىل اكفـتح، نحـو: ارضبـْ

 اخلفيفة وارضبنَّ باكنون اكثقيلة.
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)واملضارُع: ما كان يف أوله إحـد  الزوادـد األربـ ، ُيمعاـا قولـك: 

 رش  نن تالون:ب  أني (

 اهلمزُة كلمتالل م، نحو: نقوع. •

 واكنوُن كلمتالل م ومعه غريه، نو امُلَعظ م نفَسه، نحو: نقوع. •

 واكياُ، كلالائب، نحو: يقوع. •

 واكتاُ، كلمخاطَب، نحو: تقوع. •

 وكلمؤنَّثة اكالائبة، نحو: هنٌد تقوع. •

 فخرَجت: اهلمزُة اكتي كيست كلمتالل م، نحو: نكرع، فإنَّه ماض.

واكنوُن اكتي كيست كلمتالل م ومعه غريه، نو املعظم نفسه، نحو: نرجع  

 زيد اكدوا،، إذا َجَعَل فيه اكنرجع، فإنَّه ماض.

به، فإنـه  واكياُ، اكتي كيست كلالائب، نحو: يرنأ زيد اكشـيب، إذا َخضـَ

 ماض، واكرينا هي احلنا،.

 زيـٌد املسـأكة، وخرَج باكتا، اكتي كلمخاطَب، نو اكالائبة تا، نحو: تََعلَّمَ 

 فهو فعٌل ماض.

فأقوع، ونقوع، ويقوع، وتقوع، نفعاٌ  مضارديٌة؛ كوجود حرف اكزيادة  

 يف نوهلا ندني اهلمزُة واكنوُن واكتاُ، واكيا،.
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ورافُعه جترُده من    )وهو مرفوٌع أبداً حتى يدلَ  عليه ناصمٌل أو جازم(

دليه دامٌل ناصب    اكناصب واجلازع، وهو دامُل معنوي ب كفظي، فإن َدَخَل 

 فإنه ينصبه، نو جازع فإنّه جيزمه.

 :)فالنواصمل عرشة(

 نربعٌة منها تنصب بنفسها.

 وستٌة منها يالون اكنصب معها بأن مضمرة وجوبا  نو جوازا .

ُب  ( وكي(4( وإذن، 3( ولن،  2( أن،  1)وهي:    هـذه األربعـُة تَنْصـِ

 بنفسها.

 مثا : نن: يعجبني نن تبب.   •

 مضارع. فيعجبني: فعٌل 

 ونن حرٌف مصدريٌّ ونصٌب.

 واكفعُل املضارُع منصوٌب اا.

يت نن حرفا  مصدريا ؛ ألاا تسـبك مـع مـا بعـدها بمصـدر؛ إذ  وسم 

 اكتقدير يعجبني رضبك.

 ومثا : كن: قوكك: كن يقوع زيد. •

 فلن حرُف نفي ونصب واستقبا ؛ ألاا تصري معناه مستقبال .

 جواب َمن قا  كك: نزورك غدا .  ومثا : إذن: قوكك: إذن نكرمك يف •
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 فإذن حرُف جواب وجزا، ونصب.

ونكرمك: فعٌل مضارٌع منصوب بإذن، سميت حرف جواب؛ كوقودها  

يف اجلواب وجزا،؛ ألن ما بعدها جزا، ملا قبلها، ونصب؛ ألاا تنصب اكفعَل  

 املضارع. وكنصبها رشو  تطلب من املطوبت.

رة  قبلهـا: ني كالـي ومثا : كي: جات كي نقرنَ، إذا كانت  • اكالُع ُمَقدَّ

 نقرن، فتالون كي مصدرية، بمعنى: نن.

ونقرن: فعٌل مضارٌع منصوٌب بالي، فإن كانت كي بمعنى بع اكتعليل 

 كان اكنصُب بأن املضمرة بعدها.

، هذه وما بعدها كيست ناصبة  بنفسها، بل اكنصُب بأن ()والم كي(5

 فيام بعدها.  مضمرة بعدها جوازا  يف: بع كي، ووجوبا  

مثا : بع كي: جات ألقرن، فـاكالُع حـرُف جـر كلتعليـل، واكفعـُل  •

 منصوٌب بأن مضمرة  جوازا  بعدها.

وإنام قيل هلا: بع كي إلفادهتا اكتعليل مثل: كي؛ وألاا قد تدخل دىل:  

 كي؛ نحو: جات كالي نقرن.

 : ني اكنفي واكنصب بأن مضمرة  وجوبا  بعدها.()والم اجلحود(6

ا }ُطها: نن يسبَقها كان املنفية بام، نو يالن املنفية بلم، نحـو: و اب َومـَ

َاُمْ  [، 137]اكنسا،: {َ ْ َياُلِن اهلُل كِيَاْلِفَر هَلُمْ }[، و33]األنفا :  {َكاَن اهلُل كُِيَعذ 

 فيعذَب ويالفَر منصوبان بأن مضمرة وجوبا  بعد بع اجلحود.
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 سوا، كانت:  ()وحتى(7

 [. 91]طـه:  {تَّى َيْرِجَع إَِكيْنَا ُموَسىَح }بمعنى: إىل، نحو:   .1

نو بمعنى: بع اكتعليل، نحو قوكك كلالافر: نسلم حتى تدخل اجلنة:   .2

 ني كتدخل.

 فريجع وتدخل: كلٌّ منهام منصوٌب بأن مضمرة وجوبا  بعد حتى.

يعنـي اكفـا، واكـواو اكـواقعتني يف  ( والـواو(9( بالظـاء،  8)واجلواب  

واو ناصبتني بأنفسهام، بل اكنصب بـأن مضـمرة  اجلواب، وكيست اكفا، واك

 وجوبا  بعدمها.

 واملراد من وقودهام يف اجلواب، وقودهام يف املوا ع اكتسعة املشهورة:

األو  منها: األمر، نحو: نقبل فأحسَن إكيك، فأحسَن منصـوٌب بـأن 

 مضمرة وجوبا  بعد اكفا، اكواقعة يف جواب األمر.  

واو املعيـة، فاكنصـب بـأن مضـمرة    وإن قلت: ونحسن، كانت اكواو

 وجوبا  بعد واو املعية اكواقعة بعد األمر.

اكثاين: اكنهي، نحو: ب تبب زيدا  فيالضَب نو ويالضـب، فيالضـَب 

فعٌل مضارٌع منصوٌب بأن مضمرة  وجوبا  بعد اكفا، نو اكواو اكواقعتني بعـد 

 اكنهي.

دمـل صـاحلا ، اكثاكث: اكددا،، نحو: رّب وفقني فأدمل صاحلا  نو ون

 فأدمل منصوب بأن مضمرة  وجوبا  بعد اكفا، نو اكواو اكواقعتني بعد اكددا،.
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واكفرق بني اكددا، واألمر: نن األمـَر طلـٌب مـن األدـىل إىل األدنـى. 

 واكدداَ، طلٌب من األدنى إىل األدىل.

اكرابع: ابستفهاع، نحو: هل زيد يف اكدار فأذهَب إكيه نو ونذهَب إكيه،  

 منصوٌب بأن مضمرة  بعد اكفا، نو اكواو اكواقعتني بعد ابستفهاع.  فأذهَب 

اخلامع: اكعرض، نحو: نب تَنْزَ  دندنا فتصـيَب خـريا ، نو وتصـيَب 

خريا ، فتصيب منصوٌب بأن مضمرة  وجوبا  بعد اكفا، نو اكواو اكواقعتني بعد  

 اكعرض.

َرك، اكسادس: اكتحضيض، نحو: نب نكرمت زيدا  فيشالَرك نو ويشـال

فيشالر منصوٌب بأن مضـمرة وجوبـا  بعـد اكفـا، نو اكـواو اكـوافعتني بعـد 

 اكتحضيض.

واكفرق بني اكعرض واكتحضيض: نن اكعرَض هو اكطلُب برفق وكني. 

 واكتحضيَض هو اكطلُب بحثٍّ وإزداج.

، فـأحمَّ  اكسابع: اكتمني، نحو: كيـت ع مـاب  فـأحمَّ منـه، نو ونحـمَّ

  بعد اكفا، نو اكواو اكواقعتني بعد اكتمني.منصوٌب بأن مضمرة  وجوبا  

اكثـامن: اكرتجـي، نحـو: كعــيل نراجـع اكشـيَ فيفهَمنـي املســأكة، نو 

ويفهَمني، فيفهم منصوب بأن مضمرة  وجوبا  بعد اكفا، نو اكواو اكـواقعتني 

 بعد اكرتجي.
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ثنا منصـوٌب  ثنا، فتحـد  اكتاسع: اكنفي، نحو: ما تأتينا فتحّدثنا نو وحتد 

 مضمرة  وجوبا  بعد اكفا، نو اكواو اكواقعتني بعد اكنفي.  بأن

يعني نن مـن اكنواصـب كلفعـل املضـارع: نو، كالـن بـأن   ()وأو(10

مضمرة وجوبا  بعدها، نحـو: ألقـتلن اكالـافر نو يسـلم: ني إب نن يسـلم، 

 فيسلم منصوٌب بأن مضمرة  وجوبا  بعد: نو؛ اكتي بمعنى: إب.

ي: ني إىل نن  وقد تالون بمعنى: إىل، نحو: ألكزمنك نو تقضـيني حقـ 

ي، فتقيض فعٌل مضارٌع منصوٌب بأن مضمرة وجوبا  بعـد: نو؛  تقضيني حق 

 اكتي بمعنى: إىل.

   )واجلوازُم ثامنية عرش(:

 قسم منها: جيزع فعال  واحدا .

 وقسم: جيزع فعلني.

 )هي:وبدن باكقسم األو ، فقا :  

 ، نحو:   يبب زيد.(ومل(1 

 نفي وجزع وقلب.فلم: حرف  

 ويبب: فعٌل مضارٌع جمزوٌع بلم.

 وزيٌد: فادٌل.  
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وسميت حرف نفي؛ ألاا تنفي اكفعل املضارع، وجزع؛ ألاا جتزمـه، 

ه ما يا .  وقلب؛ ألاا تقلب معناه وتصري 

ملََّا َيُذوُقوا  }وهي بمعنى:  ؛ حرف نفي وجزع وقلب، نحو:    ()وملََّا(،2

 [.8]ص:  {َدَذاِب 

فعٌل مضارٌع جمزوع بلام، ودالمُة جزمه حذف اكنون، واكواو:  فيذوقوا:  

 فادل.

ــو: ()وأمل(3 ــتفهاع، نح ــزة ابس ــت ام ــا اقرتن ــي   إب نا ص }، ه أمََل

حص  َ  [.1]اكرشح:  {نَرشص

 فاهلمزُة كالستفهاع اكتقريري.

 و : حرف نفي وجزع وقلب.

 ونرشْح: فعٌل مضارٌع جمزوع بلم.

ملََّا إب    ()وأملَّا(،4 ا نُحسـْن هي  ناا اقرتنت امزة ابستفهاع، نحو: نملـََّ

 إكيك.

 فاهلمزُة: كالستفهاع اكتقريرى.

 وملََّا: حرُف نفي وجزع وقلب.

 ونُحسَن: فعٌل مضارٌع جمزوٌع بأملََّا.

 [. 7]اكطالق:  {كِيُنِْفْق ُذو َسَعةٍ }نحو:    ()والم األمر(،5
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 فاكالُع: بع األمر.

 الع األمر.وينفْق: فعٌل مضارٌع جمزوع ب

 وذو: فادٌل مرفوٌع باكواو؛ ألنه من األسامِ، اخلمسة.

 وَسَعة: مضاف إكيه جمرور باكالَّسة اكظاهرة.

بع اكددا،: هي بع األمر إب ناا من األدنى إىل األدىل،   ()والدعاء(،6

ى بع اكددا، تأّدبا ، نحو:    [. 77]اكزخرف:  {كِيَْقِض َدلَيْنَا َربَُّك }فتسمَّ

 ع اكددا،.فاكالع: ب

ويقض: فعٌل مضارٌع جمزوٌع بالع اكددا،، ودالمُة جزمه حذف حرف  

 اكعلّة، وهي اكيا،، واكالَّسة قبلها دكيل دليها.

 نحو: ب خَتَْف.  ()وال يف الناي(،7

 فال: ناهية. 

 وختْف: فعٌل مضارٌع جمزوٌع بال اكناهية.

دنى إىل األدىل،  ب اكددائية: هي ب اكناهية إب ناا من األ  ()والدعاء(،8

 [. 286]اكبقرة:  {َربَّنَا ب ُتَؤاِخْذنَا}نحو  

 فتؤاخذ: فعٌل مضارٌع جمزوع بال اكددائية.

إىل هنا انتهى اكالالع دىل ما جَيِْزُع فعال  واحدا ، ثم نخَذ يـتاللَّم دـىل مـا 

 جَيِْزُع فعلني فقا :  
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وهي حرٌف جيزُع فعلـني: األو : فعـل اكرشـ . واكثـاين:   ()وإن(:9

 وابه وجزاؤه، نحو: إن يقْم زيد يقْم دمرو.ج

 فيقم األو : جمزوٌع بإن دىل ننه فعل اكرش .

 واكثاين: جمزوٌع اا نيضا  دىل ننه جوابه وجزاؤه.

نحو: ما تفعْل نفعْل، فام اسٌم رش  جازع، جيـزُع فعلـني:   ()وما(،10

 األو : فعل اكرش . واكثاين جوابه وجزاؤه.

 ا دىل ننه فعل اكرش .فتفعل األو : جمزوٌع ا

 واكثاين نيضا  جمزوٌع اا دىل ننه جوابه وجزاؤه.

 نحو: َمن يقْم نقْم معه.  ()ومن(،11

 فَمن: اسم رش  جازع جيزع فعلني.

 فيقم األو  جمزوٌع اا دىل ننه فعل اكرش .

 واكثاين نيضا  جمزوٌع اا دىل ننه جوابه وجزاؤه.

 ، نحو: مهام تفعْل نفعْل. ()وماام(12

 فمهام اسُم رشٍ  جازع.  

 وتفعُل األوُ : جمزوٌع اا دىل ننه فعل اكرش .  

 واكثاين كذكك دىل ننه جوابه وجزاؤه.
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هي حرٌف مثل: إن، نحو: إذمـا يقـْم زيـد يقـْم دمـرو،   ()وإذما(13

 وإدرابه كإدراب مثا : إن، وقد تقدع.

ا بعده  نحو: نّيا  تبْب نرضْب، فأّيا : اسُم رشٍ  جازع وم  ()وأي(،14

 جمزوٌع به دىل ننه رشطه وجوابه وجزاؤه.

 ، نحو: متى تأكْل آكْل.()ومتى(15

 فمتى: اسم رشٍ  جازع، وما بعده رشطه وجوابه وجزاؤه.

 نحو: نينام تنزْ  ننزْ .  ()وأين(،16

 فأين: اسُم رش  جازع، وما زائدة وما بعده رشطه وجوابه وجزاؤه.

 نحو: ننى تستقْم تربْح.   ()وأنى(،17

 فأنى: اسُم رش  جازع وما بعده رشطه وجوابه وجزاؤه. 

 نحو: حيثام تستقْم يقدْر كك اهلل نجاحا .  ()وحيثام(،18

 فحيثام: اسم رش  جازع.

 وتستقم: فعل اكرش .

 ويقدر: جوابه.

اجلزع اا قاكه اكالوفيون، ومنعه اكبرصيون، مثاكه: كيفام    ()وكيظام(،19

 جتلْع نجلْع.

 ما بعده رشطه وجوابه وجزاؤه.فاليفام: اسُم رش ، و
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، هذا زائد دىل اكثامنية درش، وُسِمَع اجلزُع ()وإذا يف الشعر لاصة(20

 بإذا يف اكشعر ب يف اكنثر، وممَّا سمع قو  اكشادر:

 وإذا تصبك خصاصة فتحمل

 فتصْب: فعل اكرش .

ْل جوابه، فاكفا، رابطة كلجواب، وحتمْل: فعُل نمـر مبنـّي  ومجلة: حتمَّ

ر َمنََع من ظهوره اشتالا  املحّل بحركة اكروي. واهلل سبحانه  دىل س الون ُمَقدَّ

 وتعاىل ندلم.

 

 

 باب مرفوعات األسامء

 )املرفوعات سبعة: وهي

 نحو: جا، زيٌد واكفتى واكقايض وغالمي.  (الظاع (،1

 ، نحو: رضَب زيٌد، ويبُب دمرو.()واملظعول الذي مل يسم فاعله(2

 و: زيٌد واكفتى واكقايض وغالمي قائمون.نح  (ولرب (،4()واملبتدأ  3

.  ()واسم كان وألواهتا(،5  نحو: كان زيٌد قائام 

 ، نحو: إن زيدا  قائٌم.()ولرب إن وألواهتا(6

 ()والتاب  للمرفوع، وهو أربعة أشياء:7
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 نحو: جا، زيٌد اكفا ُل.  النع (،  -1

 نحو: زيٌد ودمرو.   )والعطل(،  -2

 نفُسه.، نحو: جا، زيٌد  )والتوكيد(  -3

 ، نحو: جا، زيٌد نخوك.)والبدل(  -4

وهذه كلُّها مذكورٌة هنا إمجاب  دىل سبيل اكتعداد، وسيذكر كلَّ واحـٍد 

لة، واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.  منها يف باب مفصَّ

 

 باب الظاع 

هو قاَع زيـٌد، ويقـوُع  )الظاع : هو االسم املرفوع املذكور قبله فعله(،

 دمرٌو.

 )وهو دىل قسمني:

ه بال قيد: كزيد ورجل.  (ظاهر(:1  وهو ما َد َّ دىل مسامَّ

وهو ما َد َّ دىل ُمتاَلل م، نو ُُماطـب، نو غائـب: كأنـا،   )ومضمر(:(2

 وننت، هو.

 ()فاكظاهر: نحو قوكك:  1

 قاع زيد(. •

 فقاع: فعٌل ماض مبنّي دىل فتٍح ظاهٍر يف آخره.
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 وزيٌد: فادٌل مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 .)ويقوُم زيٌد( •

 فيقوع: فعٌل مضارٌع مرفوٌع كتجّرده دن اكناصب واجلازع.

 وزيٌد: فادٌل مرفوٌع باكضمة.

 )وقام الزيدان(. •

 فقاَع: فعٌل ماض.

 واكزيدان: فادٌل مرفوع باألكف نيابة  دن اكضمة؛ ألنه مثنى.

 )ويقوم الزيدان(. •

 فيقوع: فعٌل مضارع.

 واكزيدان: فادٌل مرفوٌع باألكف.

 )وقام الزيدون(. •

 فقاع: فعٌل ماض.

 واكزيدون: فادٌل مرفوٌع باكواو نيابة  دن اكضمة؛ ألنه مجع مذكر سا .

 )ويقوم الزيدون(. •

 فيقوع: فعٌل مضارع.

 واكزيدون: فادله.
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 )وقاَم الرجاُل(. •

 فاكرجا : مجع تالسري فادل قاع.

 )ويقوم الرجال(. •

 فاكرجا : فادل يقوع.

 )وقاَم ص هنٌد(. •

  دالمُة اكتأنيث.فقاَع: فعل ماض، واكتا،ُ 

 وهند: فادله.

 )وتقوُم هند(. •

 فتقوُع: فعٌل مضارع.

 وهنٌد: فادله.

 )وقام  اهلندان(. •

 فقاَع: فعل ماض.

 واهلندان: فادله.

 )وتقوم اهلندان(. •

 فتقوُع: فعٌل مضارع.

 واهلندان: فادله.
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 )وقاَم  اهلندات(. •

 فقاَع: فعٌل ماض.

 واهلندات فادله، وهو مجع مؤنث سا .

 قوُم اهلندات(.)وت •

 فتقوع: فعل مضارع.

 واهلندات: فادله.

 )وقام  اهلنود(. •

 فقاَع: فعل ماض.

 واهلنود: فادُله، ومجع هند مجع تالسري.  

 )وتقوم اهلنود(. •

 فتقوُع: فعٌل مضارع.

 واهلنود فادله.

 )وقاَم ألوك(. •

 فقاَع: فعل ماض.

ف مضاف  ونخو: فادٌل مرفوع باكواو؛ ألنه من األسام، اخلمسة، واكالا 

 إكيه.
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 )ويقوم ألوك(. •

 فيقوع: فعٌل مضارع.

 ونخوك: فادله.

 )وقام غالمي(. •

 فقاَع: فعٌل ماض.

رة دىل ما قبل يا، املـتاللم منـع مـن  وغالمي: فادله مرفوٌع بضّمة ُمَقدَّ

 ظهورها اشتالا  املحّل بحركة مناسبة.

 ر.وغالع مضاف، ويا، املتاللَّم مضاف إكيه مبنّي دىل اكسالون يف حمّل ج

 )ويقوم غالمي(. •

 فيقوع: فعٌل مضارع.

 وغالمي: فادله.

 )وما أشبه ذلك(.

ومجلة ما ذكره درشون مثاب ، درشة مع املايض، ودرشة مع املضـارع، 

َع اكالالع دىل اكظاهر نََخَذ يتاللَُّم دىل املضمر، وهو  وكلها مع اكظاهر، وملََّا َقدَّ

 ، فقا :اثنا درَش  مريا : سبعة كلحارض، ومخسة كلالائب

 ()واملضمرة، نحو قولك:  2

 بفتح و ّم اكتا، كلمتالل م، وإدرابه:  َضب ( •
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 رضب: فعُل ماض.

 واكتا،:  مري املتالل م فادل مبنّي دىل اكضّم يف حمّل رفع.

بفتح اكضاد وسالون اكبا، كلمعظّم نفسه، نو املتالل م ومعه   )وََضبصنا( •

 غريه وإدرابه:

 رضب: فعل ماض.

  دىل اكسالون يف حمل رفع.ونا: فادُله مبنّي 

 بفتح اكضاد، واكتا، كلمخاطب، وإدرابه:  )وََضبَ ( •

 رضب: فعل ماض.

 واكتا،:  مرٌي املخاطب، فادٌل مبنّي دىل اكفتح يف حمّل رفع.

 بفتح اكضاد وكَّس اكتا، كلمخاطبة، وإدرابه:  )وََضبِ ( •

 رضب: فعٌل ماض.

 اكالَّس يف حمل رفع.واكتا،:  مري املؤنثة املخاطبة، فادل مبنّي دىل 

 بفتح اكضاد و م اكتا، كلمثنى كلمذكر واملؤنث، وإدرابه:  )وََضبتاُم( •

 رَضب: فعٌل ماض.

 واكتا،:  مري املخاطبني، فادل مبنّي دىل اكضّم يف حمّل رفع.

 وامليم: حرف دامد.
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 واألكف: حرف داّ  دىل اكتثنية.

 ني، وإدرابه:بفتح اكضاد و م اكتا، جلمع اكذكور املخاطب  )وََضبتُم( •

 رضب: فعل ماض.

 واكتا،:  مري املخاطبني، فادل مبنّي دىل اكضّم يف حمّل رفع.

 وامليم: دالمة مجع اكذكور.

بفـتح اكضـاد و ــم اكتـا، جلمـع اإلنـاث املخاطبــات،  )وََضبـتُن( •

 وإدرابه:

 رضب: فعل ماض.

 واكتا،: فادل مبنّي دىل اكضم يف حمّل رفع.

 ملخاطبات.واكنون: دالمة مجع اإلناث ا

 وهذه كلّها نمثلة احلارض، ونشار إىل نمثلة اكالائب بقوكه:

ب، وإدرابه:  )وَضب(: •  ني من قوكك مثال : زيٌد رُضِ

 زيٌد: مبتدن مرفوع باكضمة اكظاهرة.

ب: فعٌل ماض، واكفادل  مري مسترت جوازا  تقديره: هو يعـود  ورُضِ

 املبتدن.دىل زيد، واجلملة من اكفعل واكفادل يف حمّل رفع خرب  

• ) ْت،   )وَضب ص بـَ بسـالون اكتـا، كلالائبـة: ني مـن قوكـك: هنـٌد رُضِ

 وإدرابه:
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 هند: مبتدنٌ مرفوع باكضمة اكظاهرة.

 ورضبُت: فعل ماض.

واكتا،: دالمة اكتأنيث، وفادُله  مرٌي مسترٌت جوازا  تقديره: هي يعـود 

 دىل هند، واجلملُة من اكفعل واكفادل يف حمّل رفع خرب املبتدن.

كلمثنى اكالائب املـذكر مـن قوكـك مـثال : اكزيـدان رضبـا،   با()وَض •

 وإدرابه:

اكزيدان: مبتدنٌ مرفوٌع باألكف نيابة  دن اكضمة؛ ألنـه مثنـى، واكنـون: 

 دوض دن اكتنوين يف ابسم املفرد.

ورضبا: فعُل ماض، واألكف فادل مبنّي دىل اكسـالون يف حمـّل رفـع، 

 واجلملة خرب املبتدن.

 املؤنّث رضبتا تقو : اهلندان رضبتا، وإدرابه: وكلمثنى اكالائب

 اهلندان: مبتدنٌ مرفوٌع باألكف نيابة  دن اكضمة؛ ألنه مثنى.

ب: فعل ماض.  ورَضَ

واكتا،: دالمة اكتأنيث وُحِرَكْت بكتقا، اكساكنني، وكانت احلركة فتحة   

 ملناسبة األكف.

 خرب املبتدن.واألكُف: فادل مبنّي دىل اكسالون يف حمّل رفع، واجلملة  



ـــــــ 52  ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  رشح اآلجرومية  ــــــ

 

جلمع اكذكور اكالائبني مـن قوكـك: مـثال  اكزيـدون رضبـوا،   )وََضبُوا( •

 وإدرابه:

اكزيدون: مبتدنٌ مرفوٌع باكواو نيابة  دن اكضمة؛ ألنه مجع مـذكر سـا ، 

 واكنون دوض دن اكتنوين يف ابسم املفرد.

َع مـن ظهـوره  ورضب: فعل ماض مبني دىل فتح مقّدر دىل آخره َمنـَ

 ملحّل بحركة املناسبة.اشتالا  ا

 واكواو: فادٌل مبنّي دىل اكسالون يف حمّل رفع، واجلملة خرب املبتدن.

ن،   )وََضبصن( • بـْ جلمع اإلناث اكالائبات من قوكك مثال : اهلندات رَضَ

 وإدرابه:

 اهلندات: مبتدن مرفوع باكضمة اكظاهرة.

 ورضب: فعل ماض.

حمّل رفع، واجلملة خرب  واكنون:  مري اكنسوة فادٌل مبنّي دىل اكفتح يف 

 املبتدن. واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.
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 باب املظعول الذي مل يسم

ى نائب اكفادل:    )وهو االسُم املرفوُع الذي مل يذكر معه فاعلـه(ويسمَّ

ى نيضا  نائب اكفادل: هو املفعو   يعني نن املفعوَ  اكذي   يسم فادُله املسمَّ

ه بعـد حـذف اكفادـل كالـرض مـن اكذي يقوع مقاع فادله يف مجيـع نحالامـ

 [. 28]اكنسا،:  {َوُللَِق اإِلنصَساُن َ عِيظاً }:  األغراض كقوكه  

َب  ة، وُنصـِ األصل: وخلق اهلُل اإلنساَن برفع كفظ اجلالكة دىل اكفادليـّ

اإلنسان دىل املفعوكية، فحذف اكفادل، وهو كفظ اجلالكـة كلعلـم بـه فبقـي 

إكيه،  اكفعل حمتاجا  إىل ما يسنُد إكيه، فأق يم املفعو  به مقاَع اكفادل يف اإلسناد 

فأدطي مجيع نحالاع اكفادل فصار املفعو  مرفودـا  بعـد نن كـان منصـوبا ، 

فاكتبست صورُته بصورة اكفادل، فاحتيم إىل متييز نحدمها دن اآلخر بحيث 

إذا سمع كفظا  اكفعل ُيَعدُّ نّن ما بعده فادل نو نائب دن اكفادل، فبقي اكفعل 

َ كيفية تاليـري اكفعـل مع اك فادل دىل صورته األصلية، وُغري  مع نائبه، ُثمَّ بَنيَّ

 بقوكه:

َق }نحـو:  )فإن كان الظعُ  ما ياً ُ مَّ أولُه وُكرِسَ ما قب  آلر ( َوُللـِ

 [، وإدرابه:28]اكنسا،:  {اإِلنصَساُن َ عِيظاً 
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ُخلَِق: فعل مـاض مبنـّي ملـا   يسـم فادلـه، وإن شـات قلـت: مبنـّي 

 لمجهو  وهو بمعنى ما قبله.ك

 واإلنسان: نائُب اكفادل مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 و عيفا : حا  من اإلنسان.

، نحـو: )مضارعاً ُ مَّ أوله وفـتح مـا قبـ  آلـر (اكفعل    )وإن كان(

ُب زيٌد بضّم األو  وفتح اكرا، اكتي قبل آخره، وإدرابه:  ُيْبَ

ُب: فعل مضارع مبنّي ملا   يسم فا دله، وإن شـات قلـت: مبنـي ُيْبَ

 كلمجهو ، وهو بمعنى ما قبله.

 وزيد: نائب اكفادل مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 كام تقدع نظريه يف اكفادل:)وهو عىل قسمني ظاهر ومضمر(  

ب(1 بضم نوكه وكَّس اكـرا، اكتـي قبـل  ()فالظاهر: نحو قولك: َُضِ

ب زيد، تقو  يف إدرابه:  )زيد(آخره    فإذا قلت: رُضِ

ب  : فعل ماض مبنّي ملا   يسم فادله.رُضِ

 وزيٌد: نائب اكفادل مرفوع باكضمة اكظاهرة.

ُب(   • َ ، فإذا قلـت: )زيد(بضم نوكه وفتح اكرا، اكتي قبل آخره )وُيْضص

ب زيٌد تقو  يف إدرابه:  ُيْبَ

ب: فعل مضارع مبني ملا   يسم فادله.  ُيْبَ
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 وزيٌد: نائب اكفادل مرفوع باكضمة اكظاهرة.

 بضم نو  اكفعل، وكَّس ما قبل آخره، وإدرابه: رم عمرو(  )وأُكص  •

 ُنْكِرع: فعل ماض مبني ملا   يسم فادله.

 ودمرو: نائب اكفادل مرفوع باكضمة اكظاهرة.

َرُم عمرو( •  بضم نو  اكفعل وفتح اكرا، اكتي قبل آخره، وإدرابه:  )وُيكص

 ُياْلَرع: فعٌل مضارٌع مبنّي ملا   يسم فادله.

 كفادل مرفوع باكضمة اكظاهرة.ودمرو: نائب ا

 ()واملضمر، نحو قوكك:  2

بصُ ( •  بضّم اكضاد وكَّس اكرا، و م اكتا، كلمتالل م، وإدرابه:  َُضِ

ب: فعل ماض مبني كلمجهو .  رُضِ

 واكتا،:  مري املتاللّم نائب اكفادل مبنّي دىل اكضّم يف حمّل رفع.

بنا( • نو املعظـم  بضم اكضاد وكَّس اكرا، كلمتالل م ومعـه غـريه  )وَُضِ

 نفسه، وإدرابه:

ب: فعل ماض مبني ملا   يسم فادله.  رُضِ

 ونا:  مري نائب دن اكفادل مبني دىل اكسالون يف حمّل رفع.
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بَ ( • بضّم اكضاد وكَّس اكرا، وفتح اكتا، كلمخاطـب املـذكر،   )وَُضِ

 وإدرابه:

ب: فعل ماض مبنّي ملا   يسم فادله.  رُضِ

 دل مبنّي دىل اكفتح يف حمل رفع.واكتا،:  مري املخاطب نائب اكفا

بِ ( •  بضم اكضاد وكَّس اكرا، واكتا، كلمخاطبة املؤنثة، وإدرابه:   )وَُضِ

ب: فعل ماض مبنّي ملا   يسم فادله.  رُضِ

واكتا،:  مري املخاطبة املؤنثة، نائب اكفادل مبنّي دىل اكالَّسـ يف حمـّل 

 رفع.

بتاُم( • نـى املخاطـب بضم اكضاد وكَّس اكـرا، و ـم اكتـا، كلمث  )وَُضِ

 مذكرا  نو مؤنثا ، وإدرابه:

ب: فعل ماض مبني كلمجهو .  رُضِ

 واكتا،:  مري املخاطبنْي، نائب اكفادل مبنّي دىل اكضم يف حمل رفع.

 وامليم حرف دامد.

 واألكف حرف داّ  دىل اكتثنية.

بتُم( • بضـم اكضـاد وكَّسـ اكـرا، و ـم اكتـا، جلمـع اكـذكور   )وَُضِ

 املخاطبني، وإدرابه:

 ب: فعل ماض مبني ملا   يسم فادله.رُضِ 
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 واكتا،:  مري املخاطبني، نائب اكفادل مبني دىل اكضم يف حمل رفع.

 وامليم: دالمة اجلمع.

بصتُن( • بضم اكضـاد وكَّسـ اكـرا، و ـم اكتـا،  ـمري اكنسـوة   )وَُضِ

 املخاطبات، وإدرابه:

ب: فعل ماض مبني ملا   يسم فادله.  رُضِ

بات، نائب اكفادل مبنّي دىل اكضم يف حمل واكتا،  مري اكنسوة املخاط

 رفع، واكنون دالمة مجع اكنسوة.

واحلاصل نن اكتا، يف اجلميع نائب اكفادل، وما اتصل به حروف داكـة 

 دىل املعنى املراد من تثنية ومجع تذكري وتأنيث.

َب( • بضم اكضاد وكَّس اكرا، وفتح اكبا، كلمذكر اكالائب يف نحو    )وَُضِ

َب   ، وإدرابه:قوكك: زيٌد رُضِ

 زيٌد: مبتدن مرفوع باكضمة.

ب: فعٌل ماض مبني كلمجهو ، ونائب اكفادل  مري مسترت فيه   ورُضِ

 جوازا  تقديره: هو.

بَ ( • بضم اكضاد وكَّس اكرا، وفتح اكبا، وسالون اكتا، كلالائبة   )وَُضِ

بَت، وإدرابه:  املؤنثة يف نحو قوكك: هنٌد رُضِ

 هنٌد مبتدنٌ مرفوٌع باكضمة.
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ب  فعل ماض مبني كلمجهو .  ورُضِ

واكتاُ، دالمة اكتأنيث، ونائب اكفادل  مري مسترت فيه جـوازا  تقـدير: 

 هي.

با( • بضّم اكضاد وكَّس اكرا، وبعد اكبا، نكـف كلمثنـى اكالائـب   )وَُضِ

با، وإدرابه:  املذّكر يف نحو قوكك: اكزيدان رُضِ

 اكزيدان: مبتدنٌ مرفوع باألكف.

ب: فعل ماض مبني كلمجهو   .ورُضِ

 واألكف: نائب فادل مبني دىل اكسالون يف حمّل رفع.

بتا، بزيادة تا، اكتأنيث.  وتقو  يف مثنى اكالائب املؤنث: رُضِ

بوا( • بضم اكضاد وكَّس اكرا، جلمع اكـذكور اكالـائبني يف نحـو   )وَُضِ

 قوكك: اكزيدون رُضبوا، وإدرابه:  

 اكزيدون: مبتدنٌ مرفوع باكواو.

ب: فعٌل ماض مبني كلمج َع مـن ورُضِ هو  مبنّي دـىل فـتح مقـدر َمنـَ

 ظهوره اشتالا  املحّل بضّمة املناسبة.

 واكواو:  مري مجع اكذكور اكالائبني يف حمّل رفع نائب فادل.

بن( • بضم اكضاد وكَّس اكرا، جلمع اكنسـوة اكالائبـات يف نحـو   )وَُضِ

بن، وإدرابه:  قوكك: اكنسوة رُضِ
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 اكنسوُة: مبتدنٌ مرفوع باكضّمة اكظاهرة.

 ب: فعل ماض مبني كلمجهو .ورُضِ 

واكنون:  مري مجع اكنسوة، نائب اكفادل مبني دىل اكفتح يف حمّل رفع.  

 واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.

 

 

 باب املبتدأ واخلرب

يعني نّن املبتدن    )املبتدأ: هو االسُم املرفوُع العاري عن العوام  اللظظية(

 ل اكلفظية.هو ابسُم املرفوُع اكعاري: ني املجرد دن اكعوام

فَخَرَج بابسم: اكفعل واحلرف بادتبار معنامهـا، فالـلٌّ مـنهام ب يقـع 

 مبتدن.

وَخَرَج باملرفوع: املنصوب واملجرور بالري حرف زائد، فاللٌّ مـنهام ب 

 يقع مبتدن.

وَخَرَج بقوكه اكعاري دن اكعوامل اكلفظية: ما اقرتن بـه دامـل كفظـي 

 منهام مبتدن.كاكفادل ونائب اكفادل فال يسّمى كل  

يعنـي نن اخلـرَب هـو ابسـُم  )واخلرب: هو االسم املرفوع املسـند إليـه(

 )نحو قولك:املرفوُع املسنُد إىل املبتدن،  
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 هذا متثيل كلمبتدن واخلرب املفردين.  زيٌد قادٌم( •

فزيد: اسم جمرٌد دن اكعوامل اكلفظية، فهو مبتدن، ورافعه اببتدا،، وهو  

 دامل معنوي ب كفظي.

ئٌم: اسم مرفوٌع مسنٌد دىل املبتدن، فهو خرٌب دنـه مرفـوٌع، ورافعـه وقا

 اببتدا،.

 وهذا مثا  كلمبتدن واخلرب املثنينْي.)والزيدان قادامن(،   •

فاكزيدان: مبتدنٌ مرفـوع باببتـدا،، ودالمـة رفعـه األكـف نيابـة  دـن 

 اكضمة؛ ألنه مثنى.

 كف؛ ألنه مثنى.وقائامن: خرُب املبتدن مرفوٌع به، ودالمة رفعه األ

، وهذا مثا  كلمبتدن واخلرب املجمودني مجع مذكر  )والزيدون قادمون( •

 سا .

 فاكزيدون: مبتدنٌ مرفوع باكواو.

 وقائمون: خربه كذكك مرفوٌع باكواو؛ ألن كال  منهام مجع مذكر سا .

ع نن اكفادل ظاهر ومضمر:  )واملبتدأ قسامن: ظاهر، ومضمر(  كام تقدَّ

يعني مـن قوكـه: زيـٌد قـائم، واكزيـدان ا تقدم ذكر (  ()فالظاهر: م1 

 قائامن، واكزيدون قائمون.
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واكظاهر: هو ما دّ  كفظه دىل مساّمه بال قرينة، نحو: زيد، فإنه يدّ  دىل  

 اكذات املو وع هلا بال قرينة.

واملضمر: ما دّ  دىل متاللّم، نو ُماطب، نو غائب بقرينـة اكـتاللّم، نو 

 حو: ننا، وننت، وهو.اخلطاب، نو اكاليبة، ن

 وهو ينقسم إىل متصل ومنفصل: 

فاملتصل: هو ما جيب اتصاكه بعاملـه، وب يقـع بعـد إب يف ابختيـار، 

ع.  وتقدمت نمثلته يف باب اكفادل يف قوكه: رضبُت ورضبْنا إىل آخر ما تقدَّ

واملنفصل: ما يبتدُن به ويقع بعد إب يف ابختيار، وهـو مـا نشـار إكيـه 

 بقوكه:

 ملضمر اثنا عرش، وهي:  )وا

 اكداّ  دىل املتاللّم يف نحو قوكك: ننا قائم:أنا(  

 فأنا:  مرٌي رفع منفصل، مبتدن مبنّي دىل اكسالون يف حمل رفع.

 وقائم: خرب مرفوع باكضمة اكظاهرة.

اكداّ  دىل املتاللّم ومعه غريه نو املعظم نفسه يف نحو قوكك:    )ونحن( •

 نحن قائمون.

 صل، مبنّي دىل اكضّم يف حمّل رفع مبتدن.فنحن:  مري رفع منف

 وقائمون: خرُبه مرفوع باكواو؛ ألنه مجع مذكر سا .
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 بفتح اكتا، اكداّ  دىل املخاطب يف نحو قوكك: ننت قائم.  )وأنَ ( •

 فأن:  مري رفع منفصل مبني دىل اكسالون يف حمل رفع مبتدن.

 واكتا،: حرف خطاب.

 ظاهرة.وقائم: خرُب املبتدن مرفوع باكضمة اك

 بالَّس اكتا، كلمخاطبة املؤنثة نحو قوكك: ننِت قائمة.  )وأنِ ( •

 فأن:  مري رفع منفصل مبنّي دىل اكسالون يف حمل رفع مبتدن.

 واكتا،: حرف خطاب.

 وقائمة: خرب املبتدن مرفوع باكضمة اكظاهرة.

 كلمثنى سوا، كان مذكرا  نو مؤنثا  يف نحو قوكك: ننتام قائامن.  )وأنتام( •

 ري رفع منفصل مبتدن مبنّي دىل اكسالون يف حمل رفع.فأن:  م

 واكتا،: حرف اخلطاب.

 وامليم: حرف دامد.

 واألكف: حرف داّ  دىل اكتثنية.

 وقائامن: خرب املبتدن مرفوع باألكف؛ ألنه مثنى.

 جلمع اكذكور املخاطبني يف نحو قوكك: ننتم قائمون.  )وأنتُم( •

 كسالون يف حمّل رفع.فأن:  مري رفع منفصل، مبتدن مبني دىل ا
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 واكتا،: حرف خطاب.

 وامليم دالمة اجلمع.

 وقائمون: خرب املبتدن مرفوع باكواو؛ ألنه مجع مذكر سا .

 جلمع اإلناث املخاطبات يف قوكك: ننتن قائامت.  )وأنتّن( •

 فأن:  مري رفع منفصل، مبتدن مبني دىل اكسالون يف حمّل رفع.  

 واكتا،: حرف خطاب.

 ع اكنسوة.واكنون: دالمة مج

 وقائامت: خرُب املبتدن مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 كلمفرد اكالائب يف نحو قوكك: هو قائم.  )وهو( •

 فهو  مري رفع منفصل، مبتدن مبني دىل اكفتح يف حمّل رفع.

 وقائٌم: خرُبه مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 كلمفردة اكالائبة يف نحو قوكك: هي قائمة.  )وهي( •

 دن، مبني دىل اكفتح يف حمّل رفع.فهي:  مري رفع منفصل مبت

 وقائمة: خربه مرفوع باكضمة اكظاهرة.

كلمثنى اكالائب سوا، كان مذّكرا  نو مؤنّثا  يف نحو قوكك: مهـا   )ومها( •

 قائامن.
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 فهام:  مري رفع منفصل، مبتدن مبني دىل اكسالون يف حمل رفع.

 وقائامن: خرب مرفوع باألكف؛ ألنه مثنى.

 ائبني يف نحو قوكك: هم قائمون.جلمع اكذكور اكال  )وهم( •

 فهم:  مري رفع منفصل، مبتدن مبنّي دىل اكسالون يف حمّل رفع.

 وقائمون: خرُبه مرفوع باكواو؛ ألنه مجع مذكر سا .

 جلمع اإلناث اكالائبات يف نحو قوكك: هن قائامت.  )وهّن( •

 فهّن:  مري رفع منفصل، مبتدن مبنّي دىل اكفتح يف حمّل رفع.

 ه مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.وقائامت: خربُ 

)نحو قولـك: أنـا َمثََّل كوقوع بعضها مبتدن بقوكه:   ثم إن املصنف  

مـن األمثلـة  )وما أشـبه ذلـك(وتقدع إدراب املثاكني  قادم، ونحن قادمون(

 اكسابقة.

 )واخلرب قسامن: مظرد، وغري مظرد(.

 و جممودا .واملراد باملفرد هنا ما كيع مجلة وب شبههام، وكو كان مثنى ن

 واملراد بالري املفرد اجلملة نو شبههام.

واجلملة: اكالالُع املركب من فعل وفادل، نحو: قاع زيد، نو من مبتدن 

 وخرب، نحو: زيٌد قائم.

 واملركب من فعٍل وفادل يسّمى مجلة فعلية.
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 واملركب من مبتدن وخرب يسّمى مجلة  اسمية.

 يذكره.وشبه اجلملة: اكظرف واجلار واملجرور كام س

 )فاملظرد نحو:  

 زيد قادم(. •

 فزيٌد: مبتدن.

 وقائم: خربه.

 .)والزيدان قادامن( •

 فاكزيدان: مبتدن مرفوع باألكف؛ ألنه مثنى.

 وقائامن: خرُبه مرفوٌع نيضا  باألكف؛ ألنه مثنى.

 )والزيدون قادمون(. •

 فاكزيدون: مبتدنٌ مرفوع باكواو؛ ألنه مجع مذكر سا .

ٌع نيضا  باكواو؛ ألنه مجع مـذكر سـا ، فـاخلرب يف وقائمون: خرُبه مرفو

 هذه األمثلة مفرد؛ ألنه كيع مجلة وب شبهها.

(اكظـرف، 1؛ ألن شـبَه اجلملـة شـياان: )وغري املظـرد أربعـة أشـياء(

 (واجلار واملجرور. 2

 (واجلملة اكفعلية.4(اجلملة ابسمية،  3واجلملة شياان: 
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فاللٌّ منهام  واملجرور والظر (،)اجلار وقد نشار إىل بيان ذكك بقوكه: 

فاللٌّ مـنهام يسـّمى  )والظع  م  فاعله واملبتدأ م  لرب (يسّمى شبه اجلملة، 

 )نحو قولك:  مجلة  

 هذا مثا  كلخرب إذا كان جارا  وجمرورا ، وإدرابه:   زيد يف الدار( •

 زيٌد: مبتدن مرفوع باكضمة اكظاهرة.

 : كائن نو استقر. ويف اكدار: جار وجمرور متعلّق بمحذوف تقديره

 هذا مثا  كلخرب إذا كان ظرفا ، وإدرابه:  ،)وزيد عندك( •

 زيٌد: مبتدن مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

ودند: ظرف مالان منصوب دىل اكظرفية متعل ق بمحذوف خرب املبتدن،  

واكتقدير: كائن نو استقر دندك، ودند مضاف، واكالاف مضاف إكيه مبنـي 

 دىل اكفتح يف حمّل جر.

قيقة اخلرب هو املتعلّق املحـذوف، وإنـام كـان اجلـار واملجـرور ويف احل

واكظرف شبيهني باجلملة، وشبيهني باملفرد، فحذف ذكـك يف كالمهـم مـن 

ر}باب ابكتفا، مثل:   ابِيَ  تَِقيُكُم احلصَ  [: ني واكربد. 81]اكنحل:  {ََسَ

 هذا مثا  كلخرب إذا كان مجلة  فعلية  وإدرابه:    )وزيٌد قادٌم أبو ( •

 يٌد: مبتدن مرفوع باكضمة اكظاهرة.ز

 وقاع: فعل ماض.
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من األسام، اخلمسة، ونبو مضاف،  باكواو؛ ألنه  مرفوع  ونبو: فادل 

واهلا، مضاف إكيه مبنى دىل اكضم يف حمل جّر، واجلملُة من اكفعل واكفادل 

 يف حمّل رفع خرب املبتدن.

 ، وإدرابه:هذا مثا  كلخرب إذا كان مجلة اسمية  )وزيد جاريتُه ذاهبة( •

 زيد: مبتدن مرفوع باكضمة اكظاهرة.

وجاريته: مبتدن ثان مرفوع باكضمة اكظاهرة، وجارية: مضاف، واهلا، 

 مضاف إكيه مبنّي دىل اكضم يف حمل جر.

 وذاهبة: خرُب املبتدن مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

ه.  واملبتدن اكثاين وخربه خرب املبتدن األو ، واكرابط بينهام اهلا، من جاريت 

 واهلل ندلم.

 

 باب العوام  الداللة عىل املبتدأ واخلرب

 َُ مها وتنس هذا اكباب منعقٌد كلعوامل اكداخلة دىل املبتدن واخلرب، فتالرّيُ

 )وهي:حالمهام اكسابق، وهلذا تسّمى باكنواسَ،  

.  كان وألواهتا( .1  نحو: كان زيد قائام 

 نحو: إن زيدا  قائم. )وإن وألواهتا( .2

.نح )وظّن وألواهتا( .3  و: ظننت زيدا  قائام 
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 ]كان وألواهتا[

ى بعـد  )فأما كان وألواهتا، فإهنا ترف  االسم( اكذي كان مبتدن، ويسمَّ

وهو اكذي كان خربا  كلمبتدن، ويسّمى بعـد  )وتنصمل اخلرب(دخوهلا اسمها، 

 ني كان ونخواهتا:  )وهي(دخوهلا خرُبها  

 [، وإدرابه:96نسا،:  ]اك{َوَكاَن اهللَُّ َغُفورا  َرِحيام  }نحو:    )كان(

 كان: فعل ماض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.

 وكفظ اجلالكة: اسمها مرفوٌع اا، ودالمة رفعه اكضمة اكظاهرة.

 وغفورا : خرُبها منصوٌب، ودالمة نصبه اكفتحة اكظاهرة.

: خرب بعد خرب منصوب باكفتحة اكظاهرة.  ورحيام 

يت هذه األفعا  ناقصـة؛ ألاـا ب تال تفـي بـاملرفوع، بـل ب يـتم وسم 

 معناها إب باملنصوب.

 نحو: نمسى زيٌد غنيا ، وإدرابه:  )وأمسى(

 نمسى: فعل ماض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.

 وزيد: اسُمها مرفوع باكضمة اكظاهرة.

 وغنيا : خرُبها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

 نحو: نصبح اكربُد شديدا ، وإدرابه:  )وأصبح(

 ض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.نصبح: فعل ما
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 واكربد: اسُمها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 وشديدا : خرُبها منصوب باكفتحة اكظاهرة.

 نحو: ن حى اكفقيه وردا ، وإدرابه:    )وأ حى(

 ن حى: فعُل ماض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.

 واكفقيه: اسُمها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 باكفتحة اكظاهرة.  ووردا : خرُبها منصوٌب 

، وإدرابه:   )وظ (  نحو: ظلَّ زيٌد صائام 

 ظل: فعل ماض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.

 وزيد: اسمها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

: خرُبها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.  وصائام 

 نحو: بات زيٌد ساهرا ، وإدرابه:  )وبات(

 بات: فعُل ماض ناقص، يرفُع ابسم وينصب اخلرب.

 وزيٌد: اسُمهام مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 وساهرا  خرُبها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

 نحو: صار اكسعر رخيصا ، وإدرابه:    )وصار(

 صار: فعل ماض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.
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 اكسعر: اسُمها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 ورخيصا : خرُبها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

، وإدرابه: نحو: كيع زيد  )وليس(  قائام 

 كيع فعل ماض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.

 زيٌد: اسُمها مرفوع باكضمة اكظاهرة.

: خرُبها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.  وقائام 

 نحو: ما زا  زيد داملا ، وإدرابه:  )وما زال(

 ما: نافية.

 وزا : فعل ماض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.

 ضمة اكظاهرة.وزيد: اسُمها مرفوٌع باك

 وداملا : خرُبها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

 نحو: ما انفك دمرو جاكسا .  )وما انظك(

 نحو: ما فتئ بالر حمسنا .  )وما فتئ(

، وإدراب اجلميع مثل إدراب مـا   )وما برح( نحو: ما برح حممد كريام 

 زا  زيد داملا .

 ب ما داع:نحو: ب نصحبك ما داع زيد مرتددا  إكيك، وإدرا)وما دام(  
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 ما: مصدرية ظرفية.

 وداع: فعل ماض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.

 وزيٌد: اسُمها مرفوع باكضمة اكظاهرة.

 ومرتددا : خرُبها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

 وإكيك جار وجمرور متعل ق بمرتددا .

وسّميت ما هذه ظرفية كنيابتها دن ظرف ومصدرية؛ ألاا تسـبك مـا 

 ذ اكتقدير: مدة دواع زيد مرتددا  إكيك.بعدها بمصدر إ

يعنى نن ما ترصف من هـذه األفعـا  يعلـم دمـل  )وما ترص  مناا(

 )نحو:  ما يها من كونه يرفع ابسم وينصب اخلرب  

فاألو : ماض، واكثاين: مضارع، واكثاكث: نمر،    كان، ويكون، وكن(،

 وكلُّها ترفع ابسم وتنصب اخلرب.

 األو  ماض ومضارع ونمر.مثل    )وأصبح ويصبح وأصبح(

 وتقدع إدرابه.  )كان زيد قاداًم(يف دمل املايض    )تقول(

، وإدرابه:  وتقو  يف دمل املضارع: يالون زيد قائام 

يالون: فعل مضارع ناقص من مترصفات كان اكناقصة، يرفع ابسـم 

 وينصب اخلرب.

 وزيد: اسُمها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.
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: خرُبها منصوٌب باكفت  حة اكظاهرة.وقائام 

، وإدرابه:  وتقو  يف دمل األمر: كن قائام 

ابسم  يرفع  اكناقصة،  كان  مترصفات  من  ناقص  ماض  فعل  كن: 

 وينصب اخلرب، واسمها  مري مسترت وجوبا  تقديره: ننت. 

: خرُبها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة، وقع اكباقي ممّا يترّصف.  وقائام 

 ، وإدرابه:)وليس عمرو شالصاً(

 ل ماض ناقص، يرفع ابسم وينصب اخلرب.كيع: فع 

 دمرو: اسُمها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 وشاخصا : خرُبها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

وكيع ب تستعمل إب بصيالة املايض، كيع هلا مضـارع، وب نمـر، وب 

مصدر؛ وهلذا ذهب بعُضهم إىل ناا حرف نفي وكيست فعال ، كالن مـذهب 

ألاا تقبل تا، اكتأنيث اكساكنة، نحو: كيسـت هنـد  اجلمهور ناا فعل ماض؛

 جاكسة.

يعني نن ما كان مشبها  هلذه األمثلة، فهو مثُلها   )وما أشبه ذلك(وقوكه:  

 يف اكعمل واإلدراب، فقسه دليه وب حاجة إىل اإلطاكة بالثرة األمثلة.
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 ]إن وألواهتا[

دن، وهـو اكـذي كـان مبتـ )وأما إن وألواهتا، فإهنـا تنصـمل االسـم(،

)وهـي: إّن، وأّن، ولكـّن، وكـأّن، )وترفع اخلرب( اكذي كان مرفودا  باملبتدن  

 ولي ، ولع ، تقول:  

 وإدرابه:إن زيداً قادم(،  

: حرُف توكيد ونصب، تنصب ابسم وترفع اخلرب. •  إنَّ

 وزيدا : اسُمها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

 وقائم: خرُبها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 ن املفتوحة: بلالني نن زيدا  منطلق، وإدرابه:وتقو  يف دمل ن •

 بلغ: فعٌل ماض.

 واكنون: كلوقاية.

 واكيا،: مفعوٌ  به مبنّي دىل اكسالون يف حمّل نصب.

 ونن حرف توكيد ونصب، تنصب ابسم وترفع اخلرب.

 وزيدا : اسُمها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

 ومنطلق: خرُبها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

ت دليه يف تأويل مصدر فادـل بلـغ، واكتقـدير: بلالنـي ونّن وما دخل

 انطالُق زيد.
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 وتقو  يف دمل كالن: قاع اكقوع كالّن دمرا  جاكع، وإدرابه:   •

 قاَع اكقوع: فعل وفادل.

 وكالن: حرف استدراك ونصب، تنصب ابسم وترفع اخلرب. 

 ودمرا : اسُمها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

 كظاهرة.وجاكٌع: خرُبها مرفوٌع باكضمة ا

 وتقو  يف دمل كأّن: كأّن زيدا  نسد، وإدرابه: •

 كأن: حرف تشبيه ونصب، تنصب ابسم وترفع اخلرب.

 وزيدا : اسُمها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.

 ونسد: خرُبها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 ، وإدرابه:)لي  عمراً شالص(تقو  يف دمل كيت:    )و( •

 اخلرب.  كيت: حرف متّن ونصب، تنصب ابسم وترفع

 ودمرا : اسُمها منصوب باكفتحة اكظاهرة.

 وشاخص: خرُبها مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

 وتقو  يف دمل كعّل: كعّل احلبيب قادع، وإدرابه: •

 كعّل: حرف ترج ونصب، تنصب ابسم وترفع اخلرب.

 واحلبيب: اسُمها منصوٌب باكفتحة اكظاهرة.
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 وقادع: خرُبها مرفوع باكضمة اكظاهرة.

   )ومعنى:

: ني توكيد اكنسبة ندني قياع زيد مثال  يف قوكك: إن إن وأن: للتوكيد(

 زيدا  قائم فريتفع اكالذب واحتام  املجاز.

وهو تعقيب اكالالع برفـع مـا يتـوهم ثبوتـه نو  )ولكن: لالستدراك(:

 نفيه.

 وهو مشاركُة نمر ألمر يف معنى بينهام.    )وكأن: للتشبيه(:

  طمع فيه، نو ما فيه دَّس.وهو طلب ما ب  )ولي : للتمني(:

فاكرتجي: طلُب األمر املحبوب، نحو: كعّل    )ولع : للُتجي والتوق (،

احلبيب قادع، واكتوقع واإلشفاق: ني اخلوف من املالروه نحـو: كعـل زيـد 

 هاكالا .

 ]ظن وألواهتا[

)وأما ظنن  وألواهتا، فإهنا تنصمُل املبتدأ واخلرب عىل أهنام مظعوالن هلا،  

، وإدرابه:   وهي ظنن (  نحو: ظننت زيدا  قائام 

 ظننت: فعل وفادل.

 وزيدا : مفعوٌ  نو  منصوب باكفتحة اكظاهرة.

: مفعوٌ  ثان منصوب باكفتحة اكظاهرة.  وقائام 
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وحسب ، ولل ، وزعم ، ورأي ، وعلم ، ووجدت، وافذت، )

 وجعل ، وسمع ، تقول:  

 وإدرابه كام تقدع.  ظنن  زيداً منطلقاً(

يعني نن ما نشبه املثاكني من بقية    ل الدحاً، وما أشبه ذلك()ولل  اهلال

 األمثلة يقاس دىل هذين املثاكني، نحو:  

 زدمت بالرا  صديقا .

 وحسبت احلبيب قادما .

 ورنيت اكصدق منجيا .

 ودلمت اجلود حمبوبا .

 ووجدت اكعلم نافعا .

 واختذت بالرا  صديقا .

 وجعلت اكطني إبريقا ، وإدرابه كام تقدع. 

 يقو .  ومثا  سمع: سمعت اكنبي  

 فسمعت: فعل وفادل.

 : مفعوٌ  نو .واكنبي 

ويقو : فعل مضارع، وفادُله  مري مسترت فيه جوازا ، واجلملة يف حمل  

 نصب مفعو  ثان.



ــــ ــ  محد زيني دحالنأل ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ   77 ـــ

ى ملفعو  واحـد، واجلملـة  واكراجح نن سمع يف نحو هذا املثا  تتعدَّ

 اكتي بعدها حا . واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.

 

 

 ب النع با

ه وتنكـري ( ه وتعريظـِ  )النع : تابٌ  للمنعوت يف رفعِه ونصبِه ولظضـِ

يعني نن اكنعَت يتبُع منعوتـه يف رفعـه إن كـان مرفودـا ، ويف نصـبه إن كـن 

منصوبا ، ويف خفضه إن كان ُمفو ا ، ويف تعريفه إن كان معرفة، ويف تنالريه  

 ضمري املنعوت.  إن كان نالرة، وذكك يف اكنعت احلقيقي، وهو اكرافع ك

 وإدرابه:    )تقول: قام زيٌد العاق (، •

 قاع: فعل ماض.

 وزيد: فادٌل مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.

واكعاقل: نعت كزيد، ونعت املرفوع مرفـوع، ودالمـة رفعـه اكضـمة 

 اكظاهرة، وهو تابع كلمنعوت يف اكرفع واكتعريف.

 ، وإدرابه:)ورأي  زيداً العاق ( •

 رنيت: فعل وفادل.

 مفعو  به منصوب باكفتحة اكظاهرة.  وزيدا :
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واكعاقل: نعت كزيد منصوب نيضا  باكفتحة اكظاهرة، فقد تبعه يف نصبه  

 وتعريفه.

 ، وإدرابه: )ومررت بزيد العاق ( •

 مررت: فعل وفادل.

 وبزيد: اكبا،: حرف جر، زيد: جمرور باكبا،.

ه  واكعاقل: نعت كـه جمـرور باكالَّسـة اكظـاهرة، فقـد تبعـه يف خفضـِ

 فه.وتعري

وتقو  يف اكتنالري: جا، رجٌل داقٌل، ورنيُت رجـال  دـاقال ، ومـررت 

 برجل داقل، وإدرابه: كاكذي قبله فقد تبع منعوته يف اإلدراب واكتنالري.

َر املصـن ُف  وملََّا كان اكنعت تارة  يالون معرفة، وتـارة  يالـون نالـرة  َذكـَ

 نقساع املعرفة واكنالرة، فقا :  

، واكـذي ذكـَره (( )واملعرفة مخسة أشياء 1 ، املعرفة مـا د َّ دـىل معـنيَّ

 املصن ف مخسة نشيا،:

: وهو ما د َّ دىل متالل م، نو ُماطب، نو )االسم املضمر(األو  منها:  

كلمتالل م، ونحن كلمتالل م ومعـه غـريه نو املعظـم نفسـه  )نحو: أنا(غائب،  

ع كلمخاطب، وننـت كلمخاطبـة، وننـتام كلمخـاطبني، وننـتم جلمـ  )وأن (

اكذكور املخاطبني، وننتن جلمع اإلناث املخاطبـات، وهـو كلالائـب، وهـي 

 كلالائبة، ومها كلالائبني، وهم كلالائبني، وهن كلالائبات.
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األو :  )االسم العلم، نحو: زيد، ومكة(اكثاين من نقساع املعرفة   )و(

 دلم ملَن يعقل، واكثاين: دلم ملا ب يعقل.

م املـبام، نحـو: هـذا، وهـذ ، )االسـاكثاكث من نقسـاع املعرفـة   )و(

وهذا ابسم يشمل مجيع نسام، اإلشارة، واألسام، املوصوكة، نحو:    وهؤالء(،

اكذي، واكتي، واكذين، وحيصل اكتعيني يف نسام، اإلشارة باإلشارة احلسـية، 

 ويف األسام، املوصوكة باكصلة، نحو: جا، اكذي قاع نبوه.

فيه األلـل والـالم، نحـو:  )االسم الذياكرابع من نقساع املعرفة )و(  

 الرج  والغالم.

)ما أ يل إىل واحد من هذ  األربعـة(، اخلامع من نقساع املعرفة   و(

نحو: غالمي، وغالع زيد، وغالع هـذا، وغـالع اكـذي قـاع نبـوه، وغـالع 

 اكرجل.

)والنكرة: ك ُّ اسم شاد  يف جنسه ال ُيتّص به واحـد دون آلـر( (  2

ملو وع كفرد غري معنّي، نحو: رجل، وغـالع، يعني نن اكنالرة: هي ابسم ا

 فال خيتّص به واحد دون آخر.

)وتقريبه: ك  ما َصلَُح دلول األلـل والـالم عليـه، نحـو: الرجـ ، 

، يعني نن اكرجل واكالالع قبل دخو  األكف واكالع دليهام نالرتان؛  والغالم(

كـف ألن رجال  يصدق دىل كّل رجل، وكذكك غالع، فلامَّ دخلت دليهام األ

فا، فقبو  األكف واكالع دالمة اكتنالري، واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.  واكالع تََعرَّ



ـــــــ 80  ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  رشح اآلجرومية  ــــــ

 

 باب العطل

ط بينـه وبـني متبودـه نحـد  املراد به دطف اكنسق: وهو اكتابع املتوسـ 

 حروف اكعطف اآلتية.

 )وحرو  العطل عرشة، وهي:

 نحو: جاَ، زيٌد ودمرو.  الواو(،

 فجا،: فعل ماض.

 فوع باكضمة اكظاهرة.وزيد: فادل مر

ودمرو: واكواو: حرف دطف، ودمرو: معطوف دـىل زيـد مرفـوع 

 باكضمة اكظاهرة.

 فاملعطوف يتبع املعطوف دليه يف إدرابه سوا، كان رفعا  نو غريه.

 نحو: جاَ، زيٌد فعمرو.  )والظاء(،

 فعمرو: معطوف دىل زيد مرفوع باكضمة اكظاهرة.

 نحو: جا، زيٌد ثم دمرو.  )وثم(،

 ، نحو: جا، زيٌد نو دمرو.و()وأ

 نحو: جاَ، زيٌد نع دمرو.  )وأم(،

َدا،  }نحو:   )وإما(،
ا فـِ ُد َوإِمـَّ ا  بَعـْ [، فقوكـه: فـدا، 4]حممـد: {فَإِمَّا َمنـّ

معطوف دىل منا ، واكعاطف اكواو اكداخلة دىل إما، وإما نتى هلا كلدبكة دىل 
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عاطفة، وهو  عيف،  اكتقسيم واكتخيري، واملصنف َجَرى دىل نن: ما؛ هي اك

 واكراجُح نن اكعاطَف اكواو.

 نحو: ما جا، زيٌد بل دمرو.  )وب (،

 ، نحو: جاَ، زيٌد ب دمرو.)وال(

 نحو: ما جا، زيد كالن دمرو.  )ولكن(،

، وذكك اكبعض هو ما كان ما بعدها بعضـا  )وحتى يف بعض املوا  (

 مما قبلها، نحو: نكلت اكسمالة حتى رنَسها:

 فحتى: حرف دطف.

ورنس اكسـمالة: منصـوب باكفتحـة اكظـاهرة، واهلـا، مضـاف إكيـه، 

 وإدراب بقية األمثلة ظاهر.

)أو عىل منصوب نصب ،  كام تقدع    )فإن عطظ  هبا عىل مرفوع رفع (

أو عىل خمظوض لظض ، أو عىل جمزوم جزم ، تقول: قـام زيـد وعمـرو، 

ا  واإلدـراب ظـاهٌر، ومثـ ورأي  زيداً وعمراً، ومـررت بزيـد وعمـرو(،

)وزيـد مل يقـم ومل اكعطف يف األفعا : زيد يقوع ويقعد، وكن يقوع ويقعـد، 

فاألو  مرفوع، واكثاين منصـوب، واكثاكـث جمـزوع. واهلل سـبحانه   يقعد(،

 وتعاىل ندلم.
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 باب التوكيد

وهو اكتابُع اكرافُع كالحتام ، فإذا قلت جاَ، زيٌد حيتمل نن يالون اكالالع 

ا، كتاب زيد نو رسوكه، فإذا قلت: جا، زيد  دىل تقدير مضاف، واكتقدير: ج

نفسه ارتفع ابحتام ، وإذا قلت: جا، اكقوع حيتمل نن اكذي جا، بعضـهم، 

 فإذا قلت جا، اكقوع كلّهم ارتفع ابحتام .

 ، نحو: جا، زيٌد نفسه.)التوكيد: تاب  للمؤكد يف رفعه(

 فزيد: فادل.

 ونفسه: توكيد كه، وتوكيد املرفوع مرفوع.

 ، نحو: رنيت زيدا  نفَسه.()ونصبه

 فزيدا : مفعو .

 ونفسه: توكيد كه، وتوكيد املنصوب منصوب.

 ، نحو: مررت بزيد نفسه. )ولظضه(

 فزيد: جمرور باكبا،.

 ونفسه: توكيد كه.

 وتوكيد املجرور جمرور. 
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كام رنيت يف األمثلة، و  يقل وتنالريه؛ ألن نكفاظ اكتوكيـد   )وتعريظه(

اكنالرة، ونجاَز ذكك اكالوفيون، نحو: صـمت شـهرا  كلها معارف، فال تتبع 

 كله توكيد اكشهر، و  يوجبوا مطابقته يف اكتنالري.

 )ويالون بأكفاظ معلومة، وهي:

 بمعنى اكذات، نحو: جا، زيد نفسه.  النظس( 

 بمعنى اكذات نيضا ، نحو: جا، زيد دينه.  )والعني(

 ، نحو: جا، اكقوُع كلُّهم.)وك (

 فاكقوع: فادل.

 توكيد كلقوع.وكل:  

 واهلا،: مضاف إكيه.

 وامليم دالمة اجلمع.

 نحو: جا، اكقوع نمجع.  )وأمج (،

 فأمجع توكيد كلقوع مرفوع باكضمة اكظاهرة.

يؤتى اا يف اكتوكيد تابعة   )وتواب  أمج ، وهي: أكت ، وأبت ، وأبص (،

 ألمجع، نحو: جا، اكقوع نمجعون نكتعون نبتعون نبصعون، وإدرابه: 

 ماض.  جا،: فعل

 واكقوع: فادل مرفوع باكضمة.
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 ونمجعون: تأكيد كلقوع مرفوع باكواو؛ ألنه مجع مذكر سا .

 واكنون: دوض دن اكتنوين يف ابسم املفرد.

 ونكتعون: تأكيد ثان.

 ونبتعون: ثاكث. 

ونبصعون: رابع، وإدرااا كإدراب ما قبلها، ونتى اا كزيادة اكتوكيـد 

نمجعون؛ ألن نكتع مأخوذة من قوهلم: تالتع اجللد واملباكالة فيه، وكلها بمعنى 

إذا اجتمع، ونبتع من اكبتع: وهو طـو  اكعنـق، واكقـوع إذا كـانوا جمتمعـني 

طاكت ندناقهم فجعلوه كناية دن ابجتامع، ونبصع مأخوذ من اكبصع، وهو  

اكعرق املجتمع فيالون بمعنى نمجع، وملا كانت هذه األكفاظ اكثالثة ب يـؤتى 

يت توابع نمجع.اا غاكبا     إب بعد نمجع سم 

 .)تقول: قام زيد نظسه(

 فزيد: فادل.

 ونفسه: توكيد كه.

 واهلا،: مضاف إكيه.

 .)ورأي  القوَم كلَّام(

 فاكقوع: مفعوٌ  به كرنيت.

 وكّل تأكيد كلقوع.
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 واهلا،: مضاف إكيه.

 وامليم: دالمة اجلمع.

 .)ومررت بالقوم أمجعني(

 فاكقوع: جمرور باكبا،.

 نمجعني: تأكيد كلقوع جمرور باكبا،؛ ألنه مجع مذكر سا .و

واكنون: دوض دن اكتنـوين يف ابسـم املفـرد، واهلل سـبحانه وتعـاىل 

 ندلم.

 

 باب البدل

هو اكتابُع املقصوُد باحلالم بال واسطة بينه وبني متبوده، نحو: جاَ، زيٌد  

 نخوك.

 فزيد: فادل.

ى اكبـد  املطـابق؛ ألن ونخوك: بد  من زيد بد  كّل من كّل، ويسم

 املراد من اكثاين هو األو  بعينه.

 نحو: جا، زيد نخوك.  )إذا أبدل اسم من اسم(

 نحو: إن تصل  تسجد هلل يرمحك.  )أو فع  من فع (

 )وهو أربعة أقسام:رفعا  ونصبا  وخفضا  وجزما ،    )تبعه يف مجي  إعرابه(
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، واكبـد  ويقا  كه: بـد  اكالـل مـن اكالـل  بدل اليشء من اليشء(، .1

 املطابق: وهو ما كان اكثاين فيه دني األو ، نحو: جا، زيد نخوك.

وهو ما كان اكثاين فيه بعضـا  مـن األو ،   )وبدل البعض من الك (: .2

 نحو: نكلت اكرغيف ثلثه.

: هو ما كان اكثاين فيه بينه وبني األو  ارتبا  بالـري )وبدل االشتامل( .3

 اكاللية واجلزئية، نحو: نفعني زيد دلمه.

َر اكثـاين إلزاكـة   )وبدل الغلط(: .4 وهو ما ُذكَِر فيه األو  غلطا ، ثم ُذكـِ

 ذكك اكاللط، نحو: ركبت زيدا  اكفرس.

 )نحو قولك:  كألقساع األربعة بقوكه:    وقد مثََّل املصنف  

 قام زيد ألوك(.

 فزيد: فادل.

ونخو: بد  منه بد  كّل من كـّل مرفـوع بـاكواو؛ ألنـه مـن األسـام، 

 اخلمسة.

 الاف: مضاف إكيه.واك

 .)وأكل  الرغيل ثلثه(

 فاكرغيف: مفعو  به ألكلت.

 وثلث: بد  منه بد  بعض من كل.
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 واهلا،: مضاف إكيه مبنّي دىل اكضم يف حمّل جّر.

 ، وإدرابه:  )ونظعني زيد علمه(

 نفع: فعل ماض.

 واكنون: كلوقاية.

 واكيا،: مفعو  به مبني دىل اكسالون يف حمل نصب.

 مرفوٌع باكضمة اكظاهرة.   وزيد: فادل نفع

 ودلم: بد  اشتام  من زيد.

 واهلا،: مضاف إكيه مبنّي دىل اكضم يف حمّل جّر.

 )ورنيت زيدا  اكفرس(.

 فزيدا  مفعوٌ  به كرنيت.

واكفرس بد  غلط: ني بد  دن اكلفظ اكذي ذكر غلطـا ، وهـو املـراد 

د مـن قوكـه: املرا )أردت أن تقول الظرس فغلط  فأبدل  زيداً منه(بقوكه:  

فأبدكت اإلبدا  اكلالوي، وهو اكتعويض، واملعنى دو ت زيدا  دن اكفرس 

اكذي كان حّق اكرتكيب اإلتيان به بدون كفـظ زيـد، فـال ينـايف نن اكبـدَ  يف 

ابصطالح يف هذا اكرتكيب هو اكفرس ب زيد، فال ادـرتاض دـىل املصـن ف 

ا  منـه، وحاصـل بأن اكبد  هو اكفرس ب زيد، فاليـف يقـو  فأبـدكت زيـد
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اجلواب نن مراَده اإلبـدا  اكلالـوي ب ابصـطالحي. واهلل سـبحانه وتعـاىل 

 ندلم.

 

 

 باب منصوبات األسامء

 )املنصوبات مخسة عرش، وهي:

 نحو: رضبت زيدا .  املظعول به( .1

 فزيدا : مفعو  به منصوب.

 نحو: رضبت رضبا .  )واملصدر( .2

 ق.فببا : مصدر منصوب، ويعرب دنه باملفعو  املطل

 نحو: صمت اكيوع.  )وظر  الزمان( .3

 فصمت: فعل وفادل.

 واكيوع: منصوب دىل اكظرفية اكزمانية.

 نحو: جلست نماع اكالعبة.  )وظر  املكان( .4

 فجلست: فعل وفادل.

 ونماع: منصوب دىل اكظرفية املالانية.
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 واكالعبة: مضاف إكيه.

 نحو: جا، زيد راكبا .  )واحلال( .5

 فجا، زيد: فعل وفادل.

 حا  من زيد منصوب بجا،.وراكبا :  

ْرنَا اأْلَْرَض ُدُيونا  }نحو:    )والتمييز( .6  [ٍ.12]اكقمر:  {َوفَجَّ

 ففجرنا: فعل وفادل.

 واألرض: مفعو  به.

 وديونا : متييز منصوب بفجرنا.

 نحو: قاع اكقوع إب زيدا .  )واملستثنى( .7

 فاكقوع: فادل قاع.

 وإب: نداة استثنا،.

 بإب.وزيدا : منصوب دىل ابستثنا،  

 نحو: ب غالع رجل حارض.  )واسم ال( .8

 فال: نافية كلجنع تنصب ابسم وترفع اخلرب.

 وغالع: اسمها منصوب باكفتحة.

 ورجل: مضاف إكيه.
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 وحارض: خربها مرفوع باكضمة.

 نحو: يا غالع زيد.  )واملناد ( .9

 فيا: حرف ندا،.

 وغالع: منادى منصوب باكفتحة؛ ألنه منادى مضاف.

 .وزيد: مضاف إكيه

. )ولرب كان وألواهتا( . 10  نحو: كان زيد قائام 

 فالان: فعل ماض ناقص يرفع ابسم وينصب اخلرب.

 وزيد: اسمها مرفوع.

: خربها منصوب.    وقائام 

 نحو: إن زيدا  قائم. )واسم إن وألواهتا( . 11

 فإن: حرف توكيد ونصب، تنصب ابسم وترفع اخلرب.

 وزيدا : اسمها منصوب.

 وقائم: خربها مرفوع.

 نحو: قاع زيد إجالب  كعمر. ملظعول من أجله()وا . 12

 فقاع زيد: فعل وفادل.

 وإجالب : مفعو  ألجله منصوب بقاع كعمر.
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 و]كعمر[: جار وجمرور متعلق بإجالب .

 نحو: رست واكنيل.  )واملظعول معه( . 13

 فَّست: فعل وفادل.

 واكنيل: اكواو واو املعية، واكنيل: مفعو  معه منصوب بَّست.

 نصوب، وهو أربعة أشياء:  )والتاب  للم . 14

 نحو: رنيت زيدا  اكعاقل.  ( النع (1

 نحو: رنيت زيدا  ودمرا .  ( )والعطل(2

 نحو: رنيت زيدا  نفسه.  ( )والتوكيد(3

نحو: رنيت زيدا  نخـاك، وإدـراب األمثلـة ظـاهر، واهلل سـبحانه  ( )والبدل(4

 وتعاىل ندلم.

 

 باب املظعول به

َع يذكرها تفصيال ، و  يذكر يف اكتفصـيل ملا ذكر املنصوبات إمجاب  رَشَ 

خرب كان ونخواهتا واسم إن ونخواهتا واكتوابع كتقدع ذكرها يف املرفودـات، 

 وبدن بذكر املفعو  به.

وهو يف اكلالة من وقع دليه اكفعل سوا، كان اكفعل حسـيا : كبـبت 

 زيدا ، نو معنويا : كتعلمت املسأكة، فإن اكبب حيس، واكتعلم معنوي.
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)نحـو: َضبـ  زيـداً وركبـ   اصطالح اكنحاة ما ذكره بقوكـه: ويف

 الظرس(.

 فزيدا : مفعو  به كببت.

 واكفرس: مفعو  به كركبت.

ومثََّل بمثاكني كإلشارة إىل ننه ب فرق يف املفعو  بني كونه داقال  كزيد،  

 نو غري داقل: كاكفرس.

ٌر كـام نن اكفادـَل نيضـا  ظـاه )وهو عـىل قسـمني: ظـاهر، ومضـمر(

 ومضمر.

: وهـو زيـٌد واكفـرس املتقـدمات يف املثـاكني )فالظاهر ما تقدم ذكر (

 اكسابقني.

 )واملضمر قسامن:

وهو اكذي ب يبتدن به، وب يقع بعد إب يف ابختيار نحو: مـا   متص (:

 نعبد إب إّياك.

 )فاملتص  اثنا عرش، نحو قولك:  

 وإدرابه:    َضبني(

واكيا،  مري املتاللم مفعـو  بـه  رضَب: فعل ماض، واكنون كلوقاية،

 مبني دىل اكسالون يف حمل نصب.
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بفتح اكبا،، فنا:  مري املتاللّم ومعه غريه نو املعظـم نفسـه   )وَضبَنا(

 مبني دىل اكسالون يف حمل نصب مفعو  به.

بفتح اكالاف، فاكالاف:  مري املخاطب مبني دىل اكفتح يف    )وَضبَك(

 حمل نصب مفعو  به.

ف،  مري املخاطبة مبنـي دـىل اكالَّسـ يف حمـل بالَّس اكالا  )وَضبك(

 نصب مفعو  به.

فاكالاف:  مري املخاطبني مبني دىل اكضم يف حمل نصـب   )وَضبكام(

 مفعو  به، وامليم حرف دامد، واألكف حرف دا  دىل اكتثنية.

فاكالاف:  مري مجع اكذكور املخاطبني مبني دىل اكضم يف    )وَضبكم(

 اجلمع.  حمل نصب مفعو  به، وامليم دالمة

فاكالاف:  مري مجع اإلناث املخاطبات مبني دىل اكضـم   )وَضبكن(

 يف حمل نصب مفعو  به، واكنون دالمة مجع اكنسوة.

فاهلا،:  مري املذّكر اكالائب مبنّي دىل اكضّم يف حمل نصـب   )وَضبه(

 مفعو  به.

فاهلا،:  مري املؤنثة اكالائبة مبني دىل اكسالون يف حمل نصب    )وَضهبا(

 ه.مفعو  ب

فاهلا،:  مري املثنى اكالائبني مبني دىل اكضم يف حمل نصب   )وَضهبام(

 مفعو  به، وامليم حرف دامد واألكف حرف دا  دىل اكتثنية.
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فاهلا،:  مري مجع اكذكور اكالائبني مبني دىل اكضم يف حمل   )وَضهبم(

 نصب مفعو  به، وامليم دالمة اجلمع.

بات مبني دىل اكضم يف حمل  فاهلا،:  مري مجع اإلناث اكالائ  )وَضهبن(

 نصب مفعو  به، واكنون دالمة مجع اكنسوة.

 )واملنفصل اثنا درش، نحو قوكك:

 فإذا قلت: ما نكرمت إب إياي، تقو  يف إدرابه:  إياي(

 ما: نافية.  

 ونكرمت: فعل وفادل.

وإب: نداة حرص، وإن شات قلت: إب حرف بجياب اكنفي، نو إب نداة  

 دمل هلا.استثنا، ملالاة ب 

وإيا:  مري نصب منفصل مبني دىل اكسالون يف حمل نصب مفعو  به  

 ألكرمت.

 واكيا، األخرية: حرف دا  دىل املتاللم.

 كلمتاللم ومعه غريه نو املعظم نفسه. )وإيانا(

 بفتح اكالاف كلمخاطب.  )وإياَك(

 بالَّس اكالاف كلمخاطبة.  )وإياِك(

 كلمخاطبني.  )وإياكام(
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 ملخاطبني.جلمع اكذكور ا  )وإياكم(

 جلمع اإلناث املخاطبات. )وإياكّن(

فإيا: يف اجلميع هي اكضمري، وكلها يقا  فيها:  مري نصـب منفصـل 

 مبنى دىل اكسالون يف حمل نصب مفعو  به.

 واكيا، يف األو : حرف دا  دىل املتاللّم.

 ونا يف اكثاين: حرف دا  دىل املتاللم ومعه غريه نو املعظم نفسه.

كلمخاطب نو املخاطبة نو املخاطبني نو املخـاطبني   واكالاف: فيام بعده

 نو املخاطبني نو املخاطبات.

 وامليم يف إياكام: حرف دامد، واألكف حرف دا  دىل اكتثنية.

 وامليم يف إياكم: حرف داّ  دىل مجع املخاطبني.

 واكنون يف إياكن: حرف دا  دىل مجع اكنسوة املخاطبات.

 واهلا، حرف دا  دىل اكاليبة.كلمفرد املذكر اكالائب،    )وإيا (

 كلمفردة اكالائبة. )وإياها(

 كلمثنى اكالائبني.  )وإيامها(

 )وإياهم( جلمع اكذكور اكالائبني.

 جلمع اإلناث اكالائبات واهلل سبحانه وتعاىل ندلم. )وإياهن(
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 باب املصدر

ى املفعو  املطلق:   )وهو االسم املنصوب الـذي ُيـيء ثالثـاً يف ويسمَّ

يعنـي نن املصـدَر هـو  و قولـك َضب يْضـب َضبـاً(ترصيل الظع  نح

ابسُم: ني اسم احلدث اكذي جيي، ثاكثا  يف ترصيف اكفعل: ني تاليريه مـن 

با ، فقد تالـريَّ مـن صـيالِة  ُب رَضْ صيالة إىل صيالة نخرى، نحو: رضَب َيْبِ

املايض إىل صيالة املضارع إىل صيالة املصدر، وجا، املايض نوب ، واملضـارع 

َب زيٌد رضبا .ثانيا ، وا  ملصدر ثاكثا ، فإذا قلت: رَضَ

 فزيد: فادل.

ورضبا : مفعو  مطلق منصوب ببب، وإن شات قلـت: منصـوب 

 دىل املصدر ببب.

 )وهو قسامن: كفظي، ومعنوي.

 فإن وافق لظظُه لظا فعله، فاو لظظي، نحو قولك: قتله قتالً.

عـوداً، وإن وافق معنى فعله دون لظظه، فاو معنوي، نحو: جلسـ  ق

منصوب دىل املصدرية باكفعل اكذي قبله، ويالفي اتفاقهام يف    وقم  وقوفاً(

 املعنى، وإن اختلفا يف اكلفظ.

وقيل: يقّدر هلام فعل موافق يف اكلفظ فيقا  يف األو : جلست وقعدت  

قعودا ، وقمت ووقفت وقوفا ، وذكك تاللـف ب حاجـة إكيـه واهلل سـبحانه 

 وتعاىل ندلم.  
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 ان وظر  املكانباب ظر  الزم

اكـذي يقـع  )هـو اسـم الزمـان(يف اصطالح اكنحـاة:  )ظر  الزمان(

 .)املنصوب بتقدير يف(احلدث فيه  

فإذا قلت: صمت يوع اخلميع، كان اكتقدير صمت يف يوع اخلمـيع، 

 فاكيوع وقع اكصوع فيه.

 يف نحو قوكك: صمت اكيوع.  )نحو: اليوم(

 مت.فاكيوع: منصوٌب دىل اكظرفية اكزمانية بص

 ومثله: صمت يوع اجلمعة نو يوع اخلميع.

 نحو: ادتالفت اكليلة، نو كيلة، نو كيلة اجلمعة. )والليلة(

 فاكالل منصوب دىل اكظرفية اكزمانية باكفعل اكذي قبله.

 نحو: نزورك غدوة.  )وغدوة(

 فأزورك: فعٌل مضارع، وفادله مسترت فيه وجوبا  تقديره: ننا.  

 به مبنّي دىل اكفتح يف حمّل نصب.  واكالاف:  مري املخاطب مفعو 

 وغدوة: منصوٌب دىل اكظرفية اكزمانية بأزور.

 نحو: نزورك بالرة.   )وبكرة(

 نحو: نجياك سحرا .  )وسحراً(
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 نحو: نجياك غدا .  )وغداً(

 نحو: نجياك دتمة. )وعتمة(

 نحو: نجياك صباحا .  )وصباحاً(

 نحو: نجياك مسا،.  )ومساء(

 واإلدراب ظاهر مما قبله.

 نحو: ب نكلم زيدا  نبدا ، وإدرابه:  وأبداً()

 ب: نافية.

 ونكلم: فعل مضارع، وفادله مسترت فيه وجوبا  تقديره: ننا.

: اكزمني املستقبل اكذي ب  ونبدا : منصوب دىل اكظرفية اكزمانية، واألبُدَّ

 ااية كه.

 نحو: ب نكلم زيد نمدا ، واألمد اكزمن املستقبل.  )وأمداً(

 قو : قرنُت حينا .ت  )وحيناً(

 فقرنت: فعل وفادل.

 وحينا : منصوٌب دىل اكظرفية اكزمانية، واحلني اكزمان املبهم.

 نحو: وقت، وسادة، و حوة.  )وما أشبه ذلك(
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)املنصـوب اكذي يقـع فيـه احلـدث )وظر  املكان: هو اسم املكان(  

 تقو : جلست نماَع اكشيَ.  بتقدير يف نحو: أمام(

 فجلست: فعل وفادل.

 نماع: منصوب دىل اكظرفية املالانية بجلست.و

 واكشيَ: مضاف إكيه.

 نحو: جلسُت خلَفه.  )وللل(

 بمعنى األماع.  )وقدام(

 بمعنى اخللف.  )ووراء(

 نحو: جلست فوق اكسطح.)وفوق(  

 ففوق: منصوب دىل اكظرفية املالانية.

 واكسطح: مضاف إكيه.

 بمعنى املالان اكقريب نحو: جلست دند زيد.  )وعند(

 ند: منصوٌب دىل اكظرفية املالانية.فع

 واكسقف: مضاف إكيه.

 بمعنى مالان ابجتامع، واملصاحبة، نحو: ركبت مع زيد.  )وم (

 فمع: منصوب دىل اكظرفية املالانية.
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 وزيد: مضاف إكيه.

 بمعنى مقابل، نحو: جلست إزا، زيد.  )وإزاء(

 فإزا،: منصوٌب دىل اكظرفية املالانية.

 وزيد: مضاف إكيه.

 بمعنى املالان اكقريب نحو: جلست حذا، زيد.  اء()وحذ

 فحذا،: منصوب دىل اكظرفية املالانية.

 وزيد: مضاف إكيه.

 بمعنى مقابل، نحو: جلست تلقا، زيد. )وتلقاء(

 فتلقا،: منصوٌب دىل اكظرفية املالانية.

 وزيد: مضاف إكيه.

اسم إشارة كلمالان اكقريب، فهو ظرف مالان، نحو: جلسـت   )وهنا(

 هنا.

 نا: مبني دىل اكسالون يف حمل نصب دىل اكظرفية املالانية.فه

من نسام، املالان املبهمة نحو: يمني، وشام ، وبريد،   )وما أشبه ذلك(

 وفرسَ، وميل، واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.
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 باب احلال

يعني نن احلا    )احلال: هو االسم املنصوب املظرسر ملا انبام من اهليئات(

فَّس  هلياة صاحبه دنـد حصـو  معنـى داملـه، فهـو هو ابسم املنصوب امل

 )نحو: جاء زيد راكباً(.  وصٌف يف املعنى كصاحبه، قيد كعامله،

 فزيد: فادل جا،.

وراكبا : حا  منه حصل اا بيان هياته دنـد املجـي،، فهـي حـا  مـن 

 اكفادل، وناصبه اكفعل املذكور قبله.

 كب  الظرس مرسجاً(.)ور  وقد تأيت احلا  من املفعو  كام ذكره بقوكه: 

 فاكفرس: مفعو  ركبت.

ومَّسجا : حا  من اكفرس، فهو حا  من املفعـو ، وناصـبها اكفعـل 

 املذكور قبله.

 .)ولقي  عبد اهلل راكباً(

 فعبد اهلل: مفعو  كقيت.

وراكبا : حيتمل نن يالون حاب  من اكتا،، وهي اكفادـل نو مـن دبـد اهلل 

 وهو املفعو .

ثلة احلا ، وقد تالون احلا  مجلة نحو: جا، زيٌد  من نم  )وما أشبه ذلك(

 واكشمع طاكعة.
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 فاكواو: واو احلا .

واكشمع طاكعة: مبتدن وخرب، واجلملُة يف حمل نصب حا  مـن زيـد، 

 وهي يف قوة قوكك: جا، زيد مقارنا  طلوع اكشمع.

يعني نن احلـاَ  ب تالـون إب نالـرة  كـام يف  )وال يكون احلال إال نكرة(

كسابقة، وقد تأيت معرفة فتؤو  بنالرة نحو: ادخلوا األو  فـاألو : األمثلة ا

 ني مرتبني، واجتهد وحدك: ني منفردا .

 كام يف األمثلة اكسابقة.  )وال يكون إال بعد متام الكالم(

وقد جيب تقديم احلا  إذا كان هلا صـدر اكالـالع: كأسـام، ابسـتفهاع 

 نحو: كيف جا، زيد، وإدرابه:

 مبنّي دىل اكفتح يف حمل نصب دىل احلا  من زيد.  كيف: اسم استفهاع

 وجا، زيد: فعل وفادل.

 كام يف األمثلة اكسابقة.  )وال يكون صاحباا إال معرفة(

ىلَّ رسـو  اهلل » :وقد تأيت من اكنالـرة وسـامدا  ومنـه احلـديث  صـَ

 .«جاكسا ، وصىل ورا،ه رجل قياما  

 يقاس دليه.  فقياما : حا  من رجا ، وهو نالرة، وهو حيفظ وب

وقد يالون صاحُبها نالرة قياسا  بمسـو  مـن املسـوغات املـذكورة يف 

 املطوبت واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.
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 باب التمييز

وناصـُبه مـا  )التمييز هو االسم املنصوب املظرسر ملا انبام من الذوات(

 قبله من فعل، نو ددد، نو مقدار، كام سيظهر من األمثلة.

)نحـو ملا َخِفَي من اكنسب كام سيتضح باألمثلة نيضـا  وقد يالون مبي نا  

 قولك: تصبمل زيد عرقاً(.

 فتصبب: فعل ماض.

 وزيد: فادل.

ودرقا : متييز منصوب باكفتحة اكظاهرة باكفعل قبله، وهو مبنّي ملا انبهم  

من اكنسبة، فإن نسبَة اكتصبب إىل زيد حتتمل نن تالون مـن جهـة اكعـرق نو 

 غريه.

كّل من اكتمييز فيهام   ظقأ بكر شحاًم، وطاب حممد نظساً(،)وتوكذا قوكه:  

مبنّي ملا انبهم من اكنسبة، وكّل من اكرتكبني فعل وفادل، وشـحام  يف األو : 

 متييز، وكذا نفسا  يف اكثاين.

 )واشرتيت درشين غالما (.

 اشرتيت: فعل وفادل.

  .ودرشين: مفعو  به منصوب باكيا،؛ ألنه ملحق بجمع املذكرة اكسا
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وغالما : متييز كعرشين إلاامها كصـالحيتها كالـل معـدود، وناصـب 

 اكتمييز درشين.

 .)وملك  تسعني نعجة(

 ملالت: فعل وفادل.

 تسعني: مفعو  به منصوب باكيا،؛ ألنه ملحق بجمع املذكرة.

 ونعجة: متييز كتسعني منصوب به كام تقدع يف درشين.

 )وزيد نكرع منك نبا (.

 زيد: مبتدن.

 خربه.  ونكرع:

 ومنك: جار وجمرور متعلق بأكرع.

ونبا: متييز منصوب بأكرع حمّو  دن املبتدن، واألصل: نبو زيـد نكـرع 

 منك، فحو   اكرتكيب.

وقيل: زيد نكرع منك، فحصل إهياع يف نسبة اإلكراميـة إكيـه مـن ني 

 جهة، فجي، باكتمييز كبيان ذكك اإلهياع.

 )وأمج  منك وجااً(.ومثله قوكه:  

معطوف دىل نكرع اكواقع خربا  دن زيد، واملعطوف دىل اخلرب   فأمجل:

 خرب، واكتقدير: زيد نمجل منك وجها .
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 فزيد: مبتدن.  

 ونمجل: خربه.

 ومنك: جار وجمرور متعلق بـأمجل.

ووجها : متييٌز حموَّ  دن املبتدن، واإلااع نسبة األمجلية إكيه، واألصـل: 

 وجه زيد نمجل منك، ففعل به ما تقدع.

يعني نن اكتمييَز كاحلا  ب يالون إب نالـرة، كـام   وال يكون إال نكرة()

 تقدع يف األمثلة، ونما قوكه:

 وطبت اكنفع يا قيع دن دمرو  

 فأ : فيه زائدة. 

كام تقدع يف األمثلة نيضا ، وقد يتقدع إذا    )وال يكون إال بعد متام الكالم(

فا : كقوكه:  كان دامله مترص 

 وشيبا  رنيس اشتعل

 شيبا : متييز مقدع دىل دامله، وهو اشتعل. واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.  ف
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 باب االستثناء

 هو اإلخراج بإب نو إحدى نخواهتا.

 )وحرو  االستثناء ثامنية، وهي:

 نحو: قاع اكقوع إب زيدا .  إال(

 فقاع اكقوع: فعل وفادل.

 وإب: نداة استثنا،.

 وزيدا : منصوب بإب دىل ابستثنا،.  

 نحو: قاع اكقوع غري زيد.  ري()وغ

 فالري: منصوب دىل ابستثنا،.

 وزيد: مضاف إكيه.

 نحو: قاع اكقوع سوى زيد.  )وسو  وسو  وسواء(

 فسوى: منصوب دىل ابستثنا، بفتحة مقدرة دىل األكف كلتعذر.

 وزيد: مضاف إكيه.

نحو: قاع اكقوع خال زيدا ، وددا دمرا ، وحاشـا  )ولال وعدا وحاشا(

 بالرا .
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فخال: فعل ماض، وفادله  مري يعود دـىل اكقـائم املفهـوع مـن قـاع 

 اكقوع.

وزيدا : منصوب دىل املفعوكية بخال، وهـو اسـتثنا، يف املعنـى: ني إذا 

جاوز اكقائم زيدا : ني خاكفه، فهو بمنزكة قاع اكقوع إب زيـدا ، ومثلـه: دـدا 

 دمرا ، وحاشا بالرا .

 تاماً موجباً(.  )فاملستثنى بإال ينصمل إذا كان الكالم

اكتاع: هو اكذي ذكر فيه املستثنى واملستثنى منه، واملوجب: هو املثبت: 

 .)نحو: قام القوم إال زيداً(ني اكذي   يدخله نفي وب اي وب استفهاع،  

 فقاع اكقوع: فعل وفادل.

 وإب: نداة استثنا،.

 وزيدا : منصوب دىل ابستثنا، بإب.

مثله يف اإلدراب، وكل مـن املثـاكني تـاع هو  )ولرج الناس إال عمراً(

 موجب جيب فيه نصب املستثنى.

 فإن كان املستثنى من جنع املستثنى منه يسمى ابستثنا، متصال .

 وإن كان من غري جنسه يسّمى منقطعا ، نحو: قاع اكقوع إب محارا .
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 )وإن كان الكالم منظياً تاماً جاز فيه البـدل والنصـمل عـىل االسـتثناء(

مه نفي، ومثله شبه اكنفي: كاكنهي وابسـتفهاع يعني   نن اكالالع اكتاع إذا تقدَّ

 جاز يف املستثنى اكنصب دىل ابستثنا،، وابتباع دىل اكبدكية، وهو املختار.

باكرفع بد  من اكقوع، بد  بعض  )نحو: ما قام القوم إال زيد(فاكنفي  

 ستثنا،.باكنصب دىل اب  )وزيداً(من كل، واكعائد مقدر: ني منهم  

 ومثا  اكنهي: ب يقم نحد إب زيد، وإب زيدا .

 ومثا  ابستفهاع: هل قاع اكقوع إب زيد، وإب زيدا .

وحمّل جواز األمرين إذا كان ابستثنا، متصال ، فإن كان منقطعا  وجب 

اكنصب، وإن تقدمه نفي نو شبهه نحو: ما قاع اكقوع إب محارا . وب جيوز إب 

 ا مذهب مجهور اكعرب، ونجاز بنو متيم فيه اإلبدا  نيضا .محار باكرفع، هذ

يعني إذا كان اكالالع   )وإن كان الكالم ناقصاً كان عىل حسمل العوام (

ناقصا  بعدع ذكر املستثنى منه، كان املستثنى دىل حسب اكعوامل اكتـي قبلـه 

 )نحو: ما قام إال زيد(.

 فام: نافية.

 وقاع: فعل يطلب فادال .

 استثنا، ملالاة ب دمل هلا؛ ألن ما قبلَها يطلب ما بعدها.وإب: نداة  

 وزيد: فادل.
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 .)وما َضب  إال زيداً(

 فزيدا : مفعو  رضبت.

 وإب: ملالاة ب دمل هلا.

 )وما مررت إب بزيد(.

 فزيد: جمرور باكبا،.

 وإب: ملالاة ب دمل هلا.

 واجلار واملجرور متعلق بمررت.

يعني نن املستثنى    اء جمرور ال غري()واملستثنى بغري وسو  وسو  وسو

 اذه األدوات األربعة جيب جّره بإ افتها إكيه.

ونما هي فلها حالم املستثنى بإب اكسابق من وجوب اكنصب مع اكتامع 

 واإلجياب نحو: قاع اكقوع غرَي زيد.

ونرجحية ابتباع مع اكتامع واكنفي يف املتصل نحو: ما قاع اكقـوع غـري 

  اكبدكية، ونصبها دىل ابستثنا،.زيد، برفع غري دىل

 ووجوب اكنصب يف املنقطع دند غري متيم نحو: ما قاع اكقوع غرَي محار.

ومن اإلجرا، دىل حسب اكعوامل يف اكناقص نحو: ما قاع غـرُي زيـد، 

 وما رنيت غرَي زيد، وما مررت بالرِي زيد.

 وهالذا حالم سوى وسوى وسوا، يف اجلميع.
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اشا ُيوز نصبه وجّر  نحو: قام القوُم لـال )واملستثنى بخال وعدا وح

بنصب زيدا  دىل نن خال فعل ماض، وفادلها مسترت يعود دىل اكقـائم زيداً(  

باجلر دىل نن خال حـرف )وزيٍد( املفهوع من قاع اكقوُع إب زيدا : مفعو  به 

باكنصـب واجلـر يف املثـاكني )وعدا عمراً، وعمرٍو، وحاشا زيداً وزيـٍد( جر،  

 و .نظري األ

واحلاصل نن املستثنى اذه اكاللامت اكثالث جيوز نصبه اا دىل تقديرها  

 نفعاب ، وجّره دىل تقديرها حروفا . واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.

 

 باب ب

)اعلم أن ال تنصمَل النكرات بغري تنوين إذا بارشت النكرة ومل تتكـرر 

ل: إّن، كالنهـا يعني نن ب اكنافية كلجنع تنصب ابسم وترفع اخلـرب مثـ  ال(

 ختتّص باكنالرات فال تعمل يف معرفة، ويشرت  نن تبارش اكنالرة، وب تتالرر.

فإن دخلت دىل ما كيع مضافا ، وب شبيها  باملضـاف، فإنـه يبنـى دـىل 

 )نحو: ال رجَ  يف الدار(.اكفتح 

 فال: نافية كلجنع تعلم دمل إن تنصب ابسم وترفع اخلرب.

 يف حمل نصب. ورجل: اسُمها مبني دىل اكفتح

 ويف اكدار جار وجمرور متعل ق بمحذوف خرب.
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وإن دخلت دىل مضاف نو شبيه باملضاف، فإاا تنصبه وب يبنى نحو: 

 ب غالع سفر حارض، وب طاكعا  جبال  موجود.

 وإدراب املثا  األو :

 ب: نافية كلجنع.

 وغالع: اسمها منصوب باكفتحة اكظاهرة.

 وسفر: مضاف إكيه.  

 خرُبها.وحارض:  

 وإدراب املثا  اكثاين:

 ب: نافية كلجنع.

 وطاكعا : اسمها منصوب باكفتحة اكظاهرة.

وجبال : منصوب بطاكعا  دىل ننه مفعوكه؛ ألنه اسم فادل يعمل دمـل 

 اكفعل.

 وموجود: خربها.

واكشبيه باملضاف هو ما تعلق به: ني اتصـل بـه  ، مـن متـاع معنـاه 

 عله ممدوح:مرفودا  كان نحو: ب قبيحا  ف

 ففعله: مرفوع بقبيحا  دىل ننه فادله.

 نو منصوبا  نحو: ب طاكعا  جبال  حارض.



ـــــــ 112  ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  رشح اآلجرومية  ــــــ

 

 نو جمرورا  بحرف جر نحو: ب خريا  من زيد دندنا.

 فمن زيد جار وجمرور متعلّق بخريا .

اكدار  يف  ب  نحو:  ب  تالرار  ووجب  اكرفع،  وجب  تبارشها  )فإن   

 رجل وب امرنة (.

 ع، وملالاة ب دمل هلا.فال: نافية كلجن

 ويف اكدار: جار وجمرور متعلق بمحذوف خرب مقدع.

 ورجٌل: مبتدن مؤخر.

 وامرنة: معطوف دىل رجل.

يعنـي إذا دخلـت دـىل نالـرة  )فإن تكـررت جـاز إعامهلـا وإلغا(هـا(

وبارشهتا وتالررت ب جاز إدامهلا دمل إّن، وإكالاؤها، فيالون ما بعدها مبتدن  

 وخربا .

بفتح رجَل وامرنَة دىل  : ال رجَ  يف الدار، وال امرأة()فإن شئ  قل 

 إدام  ب، وجعل كل منهام اسام  كه.

برفع رجل وامرنة دىل  )وإن شئ  قل : ال رجُ  يف الدار، وال امرأُة(

إكالائها، وجعل ما بعدها مبتدن، ويف هذين املثاكني نوجه كثـرية مـذكورة يف 

 املطوبت. واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.
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 باب املناد 

 )املنادى مخسة ننواع:

 املظرد: كالعلم. .1

 والنكرة املقصودة. .2

 والنكرة غري املقصودة. .3

 واملضا . .4

 يعني نن املنادى ينقسم إىل مخسة نقساع:  .  واملشبه باملضا (5

املفرد اكعلم، واملراد منه: ما كيع مضافا ، وب شبيها  باملضاف نحـو:  .1

 زيد ودمرو.

 رجل وامرنة إذا نريد اام معنّي.  واكنالرة املقصودة، نحو:  .2

واكنالرة غري املقصودة نحو: رجل إذا نريد به رجل غري معنّي كقو :    .3

 األدمى يا رجال  خذ بيدي.

 واملضاف: كالالع زيد. .4

 واملشبه باملضاف: كيا طاكعا  جبال . .5

)فأما املظرد العلم والنكرة املقصودة فيبنيان عىل الضم من غـري تنـوين 

   يا رجُ (.نحو: يا زيُد و

 فيا: حرف ندا،.  
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 وزيد: منادى مبنّي دىل اكضّم يف حمّل نصب.

 ومثله: يا رجل.

واملثنى: يبنى دىل األكف، ومجع املذكر اكسا  دىل اكواو، نحو: يا زيدان،  

 يا زيدون.

 واحلاصل نن كال ُيبْنَى دىل ما يرفع به.

، ويـا غـالع نحو: يا رجال  خذ بيـدي )والثالثة الباقية منصوبة ال غري(

 زيد، ويا طاكعا  جبال .

 فاللٌّ منها منادى منصوب باكفتحة اكظاهرة.

 وزيد: مضاف كالالع.

 وجبال : مفعو  كطاكعا . واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.

 

 باب املظعول ألجله

)وهو االسم املنصوب الذي يذكر بياناً لسبمل وقوع الظع  نحو: قـام 

 زيٌد إجالالً لعمرو(.

 وفادل.فقاَع زيد: فعل 

ة وقـوع  إجالب : منصوٌب دىل ننه مفعو  ألجله؛ ألنه ذكر كبيـان دلـّ

 اكقياع.
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 .)وقصدتُك ابتغاء معروفك(

 فقصدتك: فعل وفادل ومفعو  به.

: مفعو  ألجله.  وابتالا، 

 ومعروف: مضاف.

 واكالاف: مضاف إكيه.

وكلمفعو  ألجله رشو  تطلب من املطوبت، واهلل سـبحانه وتعـاىل 

 ندلم.

 

 ملظعول معهباب ا

َكُر لبيان َمن فعلَه معه الظع ( يعني نن  )وهو االسُم املنصوُب الذي ُيذص

املفعو  معه هو ابسم املنصوب اكذي يذكر كبيان اكذات اكتي فعـل اكفعـل 

ا   )نحـو: جـاء بمصاحبتها، ويشرت  كه نن يقع بعد واو مفيدة كلمعيـة نصـّ

 األمري واجليش(.

 فجا، األمري: فعل وفادل.

يش: واكواو واو املعية، واجليش منصوب دىل ننه مفعـو  معـه، واجل

 وناصبه اكفعل املذكور قبله.
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وإدرابـه كاكـذي قبـل، وابسـتوا، معنـاه:   )واستو  املاء واخلشبة(،

ابرتفاع، واملعنى ارتفاع املا، حتى حاذى اخلشبة، واخلشبة مقياس يعرف اا 

 قدر ارتفاع املا،.

. )وأما لرب كان وألواهتا(  نحو: كان زيٌد قائام 

 نحو: إن زيدا  قائم. )واسم إن وألواهتا(

 وب حاجة إىل إدادة ذكك هنا.  )فقد تقدم ذكرمها يف املرفوعات(

 وهي:)وكذلك التواب (  

 اكنعت نحو: رنيت زيدا  اكعا .

 واكعطف نحو: رنيت زيدا  ودمرا .

 واكتوكيد نحو: رنيت زيدا  نفسه.

 نخاك.  واكبد  نحو: رنيت زيدا   

م  هناك( فال حاجَة إىل إدادهتام هنا، واهلل سـبحانه وتعـاىل   )فقد تقدَّ

 ندلم.

 

 باب خمظو ات األسامء

 )املخظو ات ثالثة:

 نحو: مررت بزيد.  خمظوض باحلر (
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 نحو: جا، غالع زيد.  )وخمظوض باإل افة(

نحو: مررت بزيد اكعا ، ويزيد ودمرو، وبزيـد   )وتاب  للمخظوض(

خيك، وكالمه يوهم نن اكتابَع ُمفوض باكتبعية، واكصحيح ننه  نفسه، وبزيد ن

ُمفوض بام جّر املتبوع إب اكبد ، فعىل نيّة تالرار اكعامل، فلم خيرج اخلفض 

 دن اخلفض باحلرف نو باملضاف.

 )فأما املخظوض باحلر : فاو ما ُيظض بـ:

 نحو: رست من اكبرصة إىل اكالوفة.    ِمن وإىل(

 م دن اكقوس.نحو: رميت اكسه  )وعن(

 نحو: ركبت دىل اكفرس.  )وعىل(

 نحو: املا، يف اكالوز.  )ويف (

 نحو: رّب رجل كريم كقيته.  )ورّب(

 نحو: مررت بزيد. )والباء(

 نحو: زيد كاكبدر.  )والكا (

 نحو: املا  كزيد.  )والالم(

 )وحروف اكقسم، وهي:

 نحو: واهلل وباهلل وتاهلل. الواو والباء والتاء(

 حو: ما رنيته مذ نو منذ يوع اجلمعة.ن )وبمذ ومنذ(



ـــــــ 118  ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  رشح اآلجرومية  ــــــ

 

 فام: نافية.

 ورنيته: فعل وفادل ومفعو .

 ومذ ومنذ: حرفا جر.

 ويوع: جمرور بمذ نو منذ.

 واجلمعة: مضاف إكيه.

فإذا قلت مثال : جاَ،   )وأما ما ُيظض باإل افة فنحو قولك: غالم زيد(

 غالُع زيد.

 فجا،: فعل ماض.

 وغالع: فادل.

 وهو جمروٌر باملضاف، وهو غالع.  وزيد: مضاف إكيه،

وكالمه يوهم ننه جمرور باإل افة، وهذا قو   عيف، واكصحيح ننه  

 جمرور باملضاف.

 يعني نن اإل افة تنقسم إىل قسمني:  )وهو عىل قسمني(

 تارة تالون دىل معنى اكالع.

)ما يقدر بالالم نحو: وتارة تالون دىل معنى َمن، ونشار إكيهام بقوكه: 

 ني غالع كزيد.  غالم زيد(  
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ني ثوب من    )وما يقدر بمن نحو: ثوب لز وباب ساج ولاتم حديد(

 خز، وباب من ساج، وخاتم من حديد.

 من نمثلة اكقسمني.  )وما أشبه ذلك(

و ابط اإل افة اكتي تالون دىل معنـى مـن: نن يالـون املضـاف إكيـه 

 جنسا  كلمضاف، فتالون من كبيان اجلنع.

فيـه دـىل معنـى يف: وهـو نن يالـون  وبقي قسم ثاكث تالون اإل ـافة

: ني تربص يف نربعة  {تََربَّص نَْربََعِة نَْشُهر}املضاف إكيه ظرفا  كلمضاف نحو:  

نشهر، فإذا   يالن املضاف جنسا  كلمضاف إكيه، وب ظرفا  كه، فهي دىل معنى 

 اكالع، كام قا  ابن ماكك:

 ك واكالع خذا   يصلح إب ذا   واكثاين اجرر وانو من نو يف إذا    

 ملا سوى ذينك

 .واهلل سبحانه وتعاىل ندلم.

قا  مؤكف هذا اكرشح رمحه اهلل تعاىل هذا آخر ما يَّسه اهلل تعـاىل دـىل 

متن اآلجرومية كإلماع اكصنهاجي رمحه اهلل تعاىل رمحه اهلل تعاىل بقلم اكفقـري 

باملسـجد اكطـائفي واملسـجد احلـراع كثري اكذنوب واآلثاع خادع طلبة اكعلم 

املرجتي من ربه اكالفران نمحد بن زيني دحالن غفـر اهلل وكواكديـه ومشـاخيه 

 وسائر املسلمني آمني.



ـــــــ 120  ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــــ ـــــ ـ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  رشح اآلجرومية  ــــــ

 

كتبت ذكك مع زمن يسري يف اكطائف دند مسجد سـيدنا دبـد اهلل بـن 

دباس ريض اهلل دنه، وكان وقت فراغه يف ربيع األو  سنة إحدى وتسـعني 

كف من اهلجرة اكنبوية دىل صاحبها نفضل اكصالة واكسالع، وماتني بعد األ

ونسأ  اهلل تعاىل نن ينفَع به كل طاكب غري حاسد، ونن جيعله خاكصا  كوجهه  

 اكالريم بجاه اكنبي وآكه وصحبه اكالراع.

وكذكك نسأ  كل َمن وقف دىل ذكك، نو انتفع به نن يسرَت ما فيه من 

رّد اكرصيح بعد اكتأمل، فإنه قّل نن خيلـو اخللل، ونن ينبه دىل ما وقع فيه باك

 مؤك ف دن هفوة نو ينجو مصن ٌف من دثرة.

نسأ  اهلل سبحانه وتعاىل نن يوف قنا ملا حيبُّه وير اه، ونن هيـدينا سـبل 

اكسالع، واهلل وّع اكتوفيق هيدي َمن يشا، إىل نقوع اكطريـق، واحلمـُد هلل رّب 

ّمد، ودىل آكه وصحبه وسلّم تسليام  كثـريا . اكعاملني، وصىل اهلل دىل سيدنا حم

 آمني.

*   *   * 
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